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PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 1872/XIII-4.ª

RECOMENDA AO GOVERNO QUE ATUALIZE O REGULAMENTO DO 

SEGURO ESCOLAR PARA INCLUIR OS ACIDENTES QUE OCORRAM COM 

VELOCÍPEDES SEM MOTOR

Exposição de motivos

Portugal é dos países da União Europeia onde menos se utiliza a bicicleta como modo 

de transporte, sendo que os poucos alunos que o fazem entre a casa e a escola assumem 

riscos que poderiam ser minimizados: em caso de sinistro durante o percurso, o aluno 

não está coberto pelo seguro escolar.

Numa altura em que o nosso país está a investir cada vais mais em ciclovias e bicicletas 

partilhadas com o objetivo de melhorar as condições de circulação de quem usa a 

bicicleta como modo de transporte, esta exclusão vertida na Portaria n.º 413/1999, de 8 

de junho, não faz qualquer sentido. A mobilização da sociedade para os modos de 

transporte suaves deve começar desde a escola -  só assim conseguiremos aumentar o 

patamar de segurança no âmbito da sustentabilidade ambiental.

O uso da bicicleta como meio de transporte permite aos seus utilizadores uma poupança 

quanto comparado a outros meios de transporte, nomeadamente o automóvel. Do 

mesmo modo, a utilização de bicicletas beneficia a saúde – na medida em que melhora a 
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função respiratória, ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, diminui a incidência de 

diabetes, diminui a massa gorda e previne a obesidade, previne a osteoporose e aumenta 

a longevidade –, o que é da maior importância para as crianças e jovens em formação. 

E, ainda, o uso generalizado de bicicletas contribui para a redução da poluição 

atmosférica.

De facto, a promoção da mobilidade ligeira, assim como o incentivo de práticas 

saudáveis e ambientalmente sustentáveis têm estado na origem de inúmeras iniciativas e 

recomendações, sendo estas geralmente bem-recebidas pela sociedade e pelas entidades 

competentes. Nesse sentido, também no âmbito da análise da legislação em vigor, a 

tendência crescente do uso da bicicleta, como alternativa de mobilidade nas deslocações 

quotidianas (entre a residência e o local de trabalho ou a escola), deve ser tido em conta.

Até porque é uma tendência promovida ativamente por várias autarquias.

Portugal apresenta uma repartição de modos de transporte que não se afasta do padrão 

da UE onde o automóvel é o meio de transporte mais utilizado (52,9% na UE a 27). No 

universo estudantil, estima-se que a percentagem de alunos que se deslocam da sua 

residência para a escola de bicicleta seja de apenas um por cento.

A exclusão, no seguro escolar, do acidente de bicicleta durante o percurso entre a 

habitação do aluno e o estabelecimento de ensino não protege nem estimula essa forma 

de deslocação.

Regulamentado pela Portaria n.º 413/99, de 8 de junho, o Seguro Escolar surge para 

atualizar as modalidades de ação social escolar suscetíveis de apoiar o percurso dos 

alunos ao longo da sua escolaridade, definidas no Decreto-Lei n.º 35/90, tendo em conta 

a evolução do próprio sistema educativo e das necessidades dos alunos. Hoje, essa 

necessidade de atualização impõe-se mais uma vez.

De acordo com a alínea f) do artigo 25.º da referida portaria, são excluídos do conceito 
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de acidente escolar e, consequentemente, da cobertura do respetivo seguro os “acidentes 

que ocorram em trajeto com veículos ou velocípedes com ou sem motor, que 

transportem o aluno ou sejam por este conduzidos”. 

No final da anterior legislatura, por iniciativa do CDS e do PSD, a Assembleia da 

República aprovou, por unanimidade, um Projeto de Resolução que recomenda ao 

Governo que “atualize o Regulamento do Seguro Escolar, no sentido de incluir os 

acidentes dos alunos que ocorram em trajeto com velocípedes sem motor por este 

conduzidos”. Uma recomendação que, até à data, não teve qualquer efeito.

A revogação da exclusão inserida na alínea f) do artigo 25.º da Portaria n.º 413/1999, de

8 de junho, para além de representar um ato de relevante alcance simbólico e prático 

para promover padrões de mobilidade mais sustentáveis que contribuam para reduzir os 

impactes negativos dos transportes e para melhorar os níveis de bem�estar e a saúde 

dos cidadãos, corrige uma injustiça perante alunos e pais, que não compreendem por 

que razão a opção por um meio de transporte saudável, económico e não poluente é 

penalizada pelo Estado.

Nestes termos, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao abrigo das disposições 

constitucionais e regimentais aplicáveis, propõe à Assembleia da República que 

recomende ao Governo que:

1. Dê cumprimento à Resolução n.º 122/2015 da Assembleia da República,

aprovada em 22 de julho de 2015, fazendo com que o Seguro Escolar 

abranja os alunos que se desloquem em velocípedes sem motor.

Palácio de S. Bento, 29 de outubro de 2018

Os Deputados,
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