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REVISÃO DO CÓDIGO DA ESTRADA – JULHO 2013 

 
Comentários, a pedido da Deputada Dr.ª Carina Oliveira, Coordenadora do Grupo de 
Trabalho de Segurança Rodoviária da Assembleia da República 
 
Artigo 17 
 
Na nova alínea 2 – Aumentar a idade das crianças que podem utilizar os passeios para os 
12 ou 14 anos. Se se mantiver os 10 anos, na prática, as crianças com mais de 10 anos 
serão obrigadas a utilizar a faixa de rodagem sempre que não existirem pistas especiais (e 
independentemente da velocidade praticada na via). Nesta idade a criança ainda não está 
apta para se deslocar sozinha em ambiente rodoviário, sobretudo “misturada” com o trânsito 
automóvel. 
 
De facto, vários estudos realizados ao longo dos anos têm demonstrado que, em média, 
antes dos 9/11 anos as crianças ainda não adquiriram totalmente todas as competências e 
capacidades necessárias para se deslocarem sozinhas em ambiente rodoviário. 
 
Os conhecimentos e capacidades cognitivas das crianças associadas à compreensão do 
movimento no espaço, da relação entre o tempo e a distância, por exemplo, vão sendo 
adquiridos gradualmente até à adolescência. Para além disso, as crianças têm maior 
dificuldade em controlar os seus movimentos e dominar completamente o seu equilíbrio. De 
acordo com um relatório da OCDE de 2004 Keeping Children In Traffic (pág 64) apenas aos 
13-14 anos a criança domina completamente o equilíbrio necessário para andar de bicicleta. 
As suas capacidades percetivas são diferentes e os seus sentidos não estão ainda 
totalmente desenvolvidos ou bem coordenados, para além do que têm mais dificuldade em 
manter a atenção focada e avaliar o risco. Por esta razão não conseguem lidar da mesma 
maneira com o trânsito automóvel, que origina situações complexas resultantes dos seus 
múltiplos utilizadores, com velocidades diferentes, que se deslocam em sentidos diferentes, 
os sons, os sinais, os obstáculos no passeio, entre outros.  
 
Para além disso, a criança não conhece as regras a que um condutor de velocípedes deve 
obedecer quando se desloca na faixa de rodagem. 
 
Artigo 55 
 
Alínea 3 (que não foi alterada) – Aumentar a idade de proibição do transporte de crianças 
em veículos sem cintos para os 16 anos (para ficar concordante com a legislação do 
transporte coletivo de crianças – Lei 13/2006) 
 
Alínea 4 - Acrescentar o texto a vermelho: 
“4 - Nos automóveis destinados ao transporte público de passageiros que não possuem 
cintos de segurança, podem ser transportadas crianças sem observância do disposto nos 
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números anteriores, desde que não o sejam nos bancos da frente.” Deve ser permitida a 
utilização dos lugares reservados pelas crianças até aos 10 anos” 
 
Nova alínea – Não devem ser transportadas crianças em tratores e carrinhas de caixa 
aberta (têm acontecido acidentes mortais em ambos os casos). 
 
Artigo 81 
Alínea 3 (nova) – Para todos os condutores identificados a taxa máxima permitida deve ser 
0. 
 
Artigo 82 
 
Alínea 5 (nova) – Aumentar a idade da obrigatoriedade de utilização de capacetes em 
velocípedes para, no mínimo, os 14 anos (tendo em conta, o anteriormente referido a 
propósito do artigo 17º - se têm mais dificuldade em dominar o seu equilíbrio até aos 13/14 
anos existe maior risco de queda e embate da cabeça). Na perspetiva da APSI não existem 
razões que justifiquem a não utilização do capacete por todos os ciclistas – os 14 anos 
agora propostos como mínimo têm unicamente a ver com o facto de até esta idade o risco 
de queda ser maior. 

 
A redação do texto deve referir expressamente capacete homologado.  
 
Artigo 91 
Alínea 1 – Aumentar idade em que é permitido transportar as crianças de motociclos ou 
outros veículos com motor, de 7 anos para 14 anos, no mínimo. 
 

Alínea 2 c) - Não faz sentido especificar a idade neste caso. Estes dispositivos estão 
homologados por grupos de peso e o que deve ser respeitado é o peso indicado. A 
redação da alínea 3 da versão atual do Código da Estrada parece-nos suficiente, 
devendo apenas “dispositivos adaptados” ser substituídos por “dispositivos 
homologados”.  
 
 
A APSI, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, é uma associação sem fins lucrativos 
que luta há mais de vinte anos para que os acidentes com consequências graves deixem de fazer 
parte da vida das crianças e adolescentes que vivem em Portugal. Hoje, existem muitas crianças que 
podem sorrir e brincar graças ao trabalho e conquistas da APSI.  
Na área da segurança da criança em ambiente rodoviário tem tido um papel muito ativo na 
elaboração das normas para sistemas de retenção para crianças, bicicletas e capacetes - a nível 
europeu e internacional – e promovido e participado no desenvolvimento de legislação nacional nesta 
matéria (Código da Estrada, Redução do IVA dos Sistemas de Retenção para Crianças, Lei para o 
Transporte Coletivo de Criança).   

 


