
Obrigado pelo convite. 

A ACA-M já tem duas décadas com o objeto social de promover o fim da 

guerra civil nas estradas portuguesas, advogando um pacto social que 

valorize a segurança e a cidadania nos transportes. Propõe-se defender os 

direitos humanos e cívicos dos transeuntes portugueses (sejam eles 

condutores, passageiros ou peões), e pugnar pela sua mobilização e 

responsabilização cívica.

Começarei por falar do passado e como chegamos a este ponto na história 

dos códigos da estrada. 

Depois referirei uma importante revisão ao código da estrada que aconteceu 

em 2014 e apontarei as alterações mais importantes que aconteceram nesse 

ano, depois de uma longa campanha por parte da sociedade civil.

Finalmente, abordarei algumas das alterações ao código da estrada que 

aconteceram este ano (2021).
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Afonso de Bragança, conhecido como o Infante D. Afonso, Segundo filho do 

rei Luís I e da rainha Maria Pia de Saboia, princesa da Sardenha, e irmão 

mais novo do rei Carlos I, era conhecido como «O Arreda». Amante de carros 

e de velocidade, trouxe um dos primeiros carros para Portugal e corria pelas 

ruas da cidade no seu automóvel aos gritos «Arreda, Arreda!» para que as 

pessoas saíssem da frente, o que lhe valeu o cognome. 

Mais ou menos na mesma altura no Reino Unido o limite de velocidade era 3 

km/h em cidades e 6 km/h em zonas rurais. Segundo o "Red Flag Act“ de 

1865. (“lei da bandeira vermelha”) todos os carros teriam que ter alguém a 

correr à sua frente com uma bandeira vermelha. 

Em 1896 uma semana depois do parlamento Inglês aumentar o limite de 

velocidade de 3 km/h para 23 km/h, o primeiro peão foi atropelado – “à 

velocidade furiosa de 18 km/h” segundo os relatos da época.



Na primeira metade do Século XX começaram a surgir campanhas apoiadas 

por automóveis clubes europeus e americanos para disciplinar os peões que 

chegavam em grande quantidade de zonas rurais às nossas cidades. Neste 

exemplo podemos ver uma campanha de um automóvel clube Europeu para 

implementação de passagens pedonais. Aquilo que hoje consideramos uma 

conquista dos peões e espaços imprescindíveis para atravessar as ruas, 

foram de facto exigências de clubes de automóveis.



Até em Lisboa, nos anos 40, podemos ver uma campanha apoiada pelo ACP 

para manter os peões nos passeios do Chiado. A polícia, ao longo do lancil, 

incentivava os peões a usar um dos passeios para subir a rua e outro para 

descer. No fundo mais uma forma de ordenar e “mecanizar” os movimentos 

pedonais.



Reflexão histórica indica-nos que a génese do Código da Estrada é um 

conjunto de regras congeminadas há 70-60 anos, quando a sociedade, 

governos e legisladores estavam convencidos que o futuro das nossas 

cidades estava destinado para a dominância do automóvel. 

No entanto, já neste século começamos a mudar o paradigma e a perceber 

melhor os efeitos nocivos da excessiva presença do automóvel na vivência e 

saúde pública da cidade.

Ao mesmo tempo, nestes 60-70 anos houve um enorme migração de zonas 

rurais para zonas urbanas, havendo por isso agora a necessidade de 

introduzir regras mais apropriadas para zonas urbanas, onde existe mais 

interação entre modos vulneráveis (peões e utilizadores de bicicleta) e 

automóveis.



Mais recentemente, cidades de todo o mundo começaram a adotar medidas 

para promover modos de transporte sustentáveis, melhorar a segurança dos 

mais vulneráveis e criar espaços mais saudáveis para todos (em especial 

para crianças e idosos). E é neste contexto que vários países começaram a 

introduzir nova regras nos velhos códigos da estrada, de forma a modernizá-

los e responder às exigências do presente. A este conjunto de novas regras, 

Bélgica e França chamaram “Código da Rua”. Basicamente transformar 

códigos da estrada pensados essencialmente para a “estrada” e adapta-los a 

contextos de “rua”.

Resta agora o debate se o melhor não seria uma total revisão da filosofia da 

base com que os atuais códigos da estrada foram originalmente pensados e 

começarem a ser códigos de cidadania e mobilidade sustentável, mais 

apropriados para as décadas que se seguem. Desafios como carros 

automáticos, robots de entrega, pequenos veículos pessoais motorizados 

(micromobilidade), são alguns dos desafios que teremos pela frente.
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Como já disse, no início de 2014 foi publicada uma revisão bastante 

importante do Código da Estrada (revisto e publicado em DR em 2013).

Entre várias coisas, foram introduzidos dois conceitos importantes:  

'Utilizadores vulneráveis' e 'Zona de coexistência‘.



Zonas de Coexistência já eram implementadas no resto da Europa há muitos 

anos. 

Com origem no conceito de “Woonerf” holandês, aplicado essencialmente em 

zonas residenciais, no final do século XX houve muitos projetos na Europa de 

“Shared-Space”, “Home-Zones”, “Zone de Rencontre”... Mas já para além das 

zonas residenciais mas também em zonas comerciais onde se pertendia 

aumentar o conforto dos movimentos pedonais.

Nesta fotografia vemos um desses projetos na Suíça numa zona central: 

velocidade máxima de 20 km/h e prioridade ao peão.



Nesta revisão de 2014, as regras de circulação de bicicletas foi talvez o que 

mais alterações teve. Este é um resumo das alterações principais.

E, já agora, os mitos e perguntas frequentes em relação aos velocípedes:

A exemplo de todos os países Europeus, os velocípedes não precisam 

de licença de condução, matrícula, seguro ou capacete.



No entanto, só passado 6 anos, em 2020, é que as zonas de coexistência 

tiveram o seu signal, com a revisão do RST.



Nesta revisão do RST de 2020 foi também consagrado o sinal de Zona 30.



Importante referir que o controlo e gestão da velocidade é extremamente 

importante para reduzir a sinistralidade urbana.

Mas lesgislação e sinalética não é a suficiente para alterar 

comportamentos.

É imprescindível alterar o desenho urbano de forma a implementar medidas 

de acalmia de tráfego.

Neste exemplo temos um “passeio corrido”. Isto é, o automóvel para entrar 

no bairro (Zona 30), tem que subir e descer o passeio, para assinalar que 

está a entrar numa zona que terá que reduzir a velocidade e ter mais cuidado 

ainda com os utilizadores vulneráveis.
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Neste exemplo vemos a possibilidade de implementar uma plataforma assim 

como uma chicane, ambos para reduzir a velocidade na Zona 30. 
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Ou ainda o levantamento de todo o cruzamento para a altura do passeio.  
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Finalmente nas alterações de 2021, destacamos dois aspectos (que já foram 

referidos nas outras intervenções):

1) Mais clareza na equiparação das trotinetas a velocípedes. 

....



2) Finalmente também é mais explícito a possibilidade de usar a Chave 

Móvel Digital nos atos processuais - nomeadamente na denúncia de 

estacionamentos ilegais através de app.

Ver por exemplo a app do Passeio Livre - denúncia de estacionamento com 

produção de pdf com assinatura digital:

https://www.passeiolivre.org/2017/08/a-app-do-passeio-livre-tem-sido-

um.html
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