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*Carros mais “seguros” 

 

 

*Ambientes Rodoviários “seguros” 
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*Mais velocidade 

 

*Ambientes urbanos pouco amigáveis 

 

*A sinistralidade em ambiente urbano continua 
elevada – em especial os atropelamentos 

 

*Imagem dos utilizadores vulneráveis  
como sendo “perigosos” 
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*O que necessita uma criança para se adaptar 
ao tráfego rodoviário: 

 

* …ter mais de 1,50m; 

* …ter as proporções do corpo de um adulto 

* …ter um campo de visão de 180º; 

* …ser capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo e compreender 
situações complexas;  

* …estar sempre atento, e ser bom cumpridor de regras; 

* …não ser curioso. 

 

* Nenhuma criança se pode adaptar; deste modo, o tráfego rodoviário 
deve adaptar-se às crianças. 50km/h é rápido demais. 
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*Quem não cumpre? 

*Quais as consequências para a sinistralidade? 

*Como agir?  

 

*Evitar a percepção pessoal, e decidir com base em 
factos documentados. 

 

* Identificar quem são os responsáveis; 

*Criar estratégias e canalizar esforços no sentido de 
melhorar os índices de segurança rodoviária. 

 

 



**



**



**



**

*Seguros e capacetes obrigatórios, impostos 
e matrículas, etc. 

*Culpabilização das vítimas 

*Insegurança rodoviária 

*Planeamento desadequado 

 

Traduz-se em consequências negativas para 
o país, tanto em termos ambientais, como 
económicos e de saúde pública. 
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*Investir na bicicleta tem um retorno garantido para 

o País, e as experiências internacionais mostram-nos 

que o rácio médio é na ordem dos 5 Euros de 

retorno para cada Euro investido.  

(Em países como Portugal, pode chegar aos 20:1) 

 

 (Cavil et al. 2008 – Economic analyses of transport 

 infrastructure and policies including health effects 

 related  to cycling and walking: a systematic 

 review). 
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*A bicicleta é um meio de transporte activo, 

sem ruído e de baixo impacto ambiental; 

*Não representa perigo de maior para terceiros.  

*Novo paradigma centrado no transporte 

colectivo e nos modos activos, ao invés do 

investimento no automóvel particular. 

Novo Código da Estrada: um passo forte neste 

sentido, aproximando a nossa legislação aos 

bons exemplos Europeus. 
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