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O que é, em concreto, a Estrada Viva?
Mário Alves (MA) – A Estrada Viva é uma liga de associações pela Cidadania Rodoviária, Mobilidade Segura e Sus-
tentável, que tem vários associados ligados à questão da da segurança rodoviária e mobilidade sustentável, nomea-
damente a GARE – Associação para a promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária, a Associação de Cida-
dãos Auto-Mobilizados, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, a Federação Portuguesa de Ciclismo, 
a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e a MUBI – Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. To-
das estas instituições desempenham um trabalho ligeiramente diferente, em várias áreas, mas com um fim comum, 
que consiste em começar um diálogo sobre a redução do risco rodoviário de uma forma algo diferente do que tem 
sido feito ao longo das últimas décadas. A segurança rodoviária clássica foi uma ciência e técnica, criada nos anos 
50, nos EUA e outros países, durante o paradigma automóvel. Nós preferimos designar tudo isto como redução do 
risco rodoviário porque centra o debate em questões mais vastas do que somente evitar o número de feridos e de 
mortes e introduz novos elementos no debate, como as questões ambientais, de cidadania, da autonomia das crian-
ças, etc…

… E por que surge esta iniciativa?
MA – A Estrada Viva já existia de forma informal há cerca de 15 anos, para comemorar o Dia Mundial das Vítimas 
da Estada. Basicamente, era uma rede informal que congregava muitas associações e, há cinco anos, decidimos 
formalizar essa rede. Mantemos essa tradição de comemorar o Dia Mundial das Vítimas da Estrada, mas começá-
mos a trabalhar outros assuntos, nomeadamente a formação, em que temos uma oferta dirigida à comunidade es-
colar, nomeadamente a professores, com cursos creditados, mas também temos cursos para cidadãos em geral, 
com o intuito de transmitirmos o que significa o conceito da mobilidade sustentável e a sua relação com a redução 
do risco rodoviário.

Referiu a questão da formação e, quando falamos em habilitação para conduzir, as únicas entidades de formação 
que o país possui são as escolas de condução… 
MA – Essa é uma questão importante e creio que teremos que repensar não só o modelo da escola de condução, 
mas também o Código da Estrada. Este último teve uma grande revisão em 2014, introduzindo um conceito pelo 
qual lutávamos há muitos anos, o dos “utilizadores vulneráveis” e, a partir daí, temos de perceber que a questão da 
segurança rodoviária ou da redução do risco rodoviário, deve estar focada na fonte do risco, que se traduz na ope-
ração de uma máquina com mais de uma tonelada e capaz de praticar velocidades excessivas (o automóvel). É im-
portante perceber que a fonte do risco rodoviário é essa e não os peões ou os ciclistas. Até porque sabemos que 
não existem peões que matam outros utilizadores do espaço público, são as vítimas. E esta ideia dos utilizadores 
vulneráveis é muito importante, mas teremos que os começar a considerá-los utilizadores desejáveis . No entanto, 
a educação da condução ainda permanece no paradigma anterior e terá que ser alvo de uma grande revisão, come-
çando a introduzir elementos de cidadania, do respeito pelos mais vulneráveis, questões ambientais, o uso mais re-
grado do automóvel, a velocidade, o álcool… Há questões que permanecem, apesar de algumas evoluções e, se pen-
sarmos bem, talvez hoje ninguém se gabe de conduzir embriagado mas muitos enaltecem o facto de chegarem de 
Lisboa ao Algarve em menos de duas horas…

Sabemos que muitos jovens anseiam atingir a maioridade para poder começar a tirar a carta de condução… mas 
não deveria também a escola preparar as nossas crianças e jovens antes de os mesmos serem sujeitos a uma bre-
ve aprendizagem e a provas teóricas e práticas numa escola de condução?
MA – Concordo, se bem que as gerações mais jovens urbanas de alguns países, entre as quais incluo a portuguesa, 
estão a dar menos importância ao automóvel, porque começam a perceber as dificuldades inerentes ao estaciona-
mento, aos custos associados, congestionamento, etc. Mas também é verdade que, nas periferias das cidades ou 
nas zonas mais rurais, o automóvel ainda é um importante elemento de autonomia e, como tal, há uma grande ten-
dência para os jovens tirarem imediatamente a carta e os próprios pais incluem esse projeto como uma parte da 
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educação dos filhos. Daí que as nossas associações tenham vindo a tra-
balhar em particular a questão da educação para a cidadania, nomeada-
mente com as escolas, onde pretendemos introduzir o conceito da cida-
dania rodoviária, que vai muito além da mera transmissão das regras, que 
muitas vezes cumprimos mas, noutras, fechamos os olhos… enquanto 
não percebermos por que existem as regras, enquanto não percebermos 
que existem utilizadores vulneráveis e a responsabilidade de manobrar 
uma máquina potencialmente letal, as regras de pouco poderão servir… 
Por outro lado, temos a questão do desenho do espaço urbano, que urge 
repensar…

Do que estamos a falar em concreto quando refletimos sobre a questão 
da mobilidade sustentável?
MA – O conceito de sustentabilidade foi criado há cerca de quatro déca-
das e assenta na ideia que todas as atividades humanas são consumos 
que têm impactos, tanto em nós próprios como nos outros. Em suma, a 
mobilidade sustentável é uma forma de nos deslocarmos de maneira a 
minimizarmos os impactos que estamos a impor nos outros. E aí vem 
sempre aquela regra fundamental, que a nossa liberdade tem como limi-
te a liberdade dos outros. A mobilidade sustentável não é anti automóvel 
mas também nos deve fazer refletir sobre determinados limites… poderá 
ser aceitável ir visitar a avó de carro à província, mas não parece aceitá-
vel ir entregar algo de jipe a uma zona histórica… Na mobilidade sustentá-
vel, há limites que temos que perceber, que não são fixos mas que têm 
que obedecer a certas regras e que obedecem essencialmente à respon-
sabilidade individual, mas essencialmente políticas públicas a pensar 
nos impactos que uns possam ter nos outros e nas gerações futuras.

Poderíamos situar este figurino como no xadrez, em que os peões são 
os primeiros a serem derrubados?
MA – Sim, infelizmente é assim em muitas atividades humanas, o que 
não deveria acontecer, até porque somos uma sociedade civilizada. Tal 
como na cadeia alimentar ou na selva, há uma espécie de hierarquia. O 
problema é que isto não deveria funcionar como na selva. Recordo que 
até na comunidade marinha, existem regras muito interessantes, em que 
os mais vulneráveis têm prioridades que os maiores não têm, ou seja, os 
barcos à vela têm prioridade sobre os navios… Há uma carta dos direitos 
dos peões, escrita pela ACA-M e pela APSI que é das mais interessantes 
e bem escritas que conheço e que refere duas características importan-
tes a propósito dos peões: a sua vulnerabilidade e a universalidade. É im-
portante assinalar que não podemos generalizar sobre os peões. Há os 
que têm três anos de idade, há os que sofrem de Alzheimer, há os que 
têm oitenta anos de idade, os que têm doenças mentais ou pessoas com 
deficiência  e, portanto, temos que perspetivar e priorizar a questão pedo-
nal. Já Gandhi dizia que o nível de civilização de uma sociedade mede-se 
pela forma como protege os seus elementos mais vulneráveis e, nesse 
aspeto, podemos medir a força da nossa democracia e da nossa civiliza-
ção pelas leis e pela preocupação que as nossas instituições têm pelos 

peões. Neste momento, há que refletir sobre inúmeros instrumentos, 
como o nosso Código Civil, que precisa de ser melhorado. Por exemplo, a 
questão da Responsabilidade pelo -Risco é também algo pelo qual a Es-
trada Vida tem  lutado nos últimos anos.

Num ato que devemos considerar de cidadania, dedica uma parte significa-
tiva do seu tempo a uma causa pública… sente alguma frustração quando 
as suas reivindicações não encontram eco nas decisões políticas?
MA – A frustração faz parte da vida e acaba por resultar numa espécie de 
combustível que nos faz continuar a caminhar. Não é isso que deve can-
sar-nos ou enfraquecer-nos, mas antes constituir um motivo para traba-
lharmos mais. Nesse aspeto, apesar de ser sempre mais lento do que de-
sejamos, se olharmos para as últimas décadas, observamos bastantes 
progressos. Recordo que, quando voltei do estrangeiro, era considerado 
uma espécie de maluquinho dos peões e das bicicletas mas, entretanto, 
o discurso foi entrando, devagar, no discurso político, e hoje é quase unâ-
nime que temos de criar condições de segurança a este nível. A socieda-
de civil é extremamente importante para atuar e a democracia não é algo 
que se faz apenas de quatro em quatro anos. É um esforço constante de 
escrever, participar, ir à assembleia municipal, elogiar, criticar, construir… 
A partir daí, as instituições, que não são estanques, mudam e procuram 
melhorar a realidade. A qualidade do serviço público depende do público 
e se este souber exigir acaba por contribuir para a melhoria, de uma for-
ma mais decisiva do que potenciais forças internas de resistência.

O que faltará fazer para reduzir os acidentes nas estradas portuguesas?
MA – De forma sintética, algumas pistas são importantes: urge que as nos-
sas instituições estejam mais abertas e mais transparentes em relação à 
participação pública, ouvindo e auscultando mais os cidadãos para se diag-
nosticar os problemas e procurar soluções. Na medida em que é necessária 
alguma coação pela lei, é importante que os cidadãos estejam alertas para a 
natureza do problema e para a perceção do mesmo. Por outro lado, destaca-
ria a questão da velocidade, que catalogaria como cultural e com uma tradi-
ção de várias décadas, que terá que ser compreendida e reduzida considera-
velmente, principalmente em meios urbanos, onde a evidência e algumas 
práticas bem-sucedidas apontam para a necessidade de um limite de 
30km/h, eventualmente com algumas exceções definidas para algumas 
avenidas ou grandes circulares. Outra questão tem a ver com a cidadania e o 
respeito pelo outro, que urge trabalhar com as crianças nas escolas, não tan-
to naquela ideia antiquada de ensinar as crianças a atravessar a rua, mas a 
serem politicamente ativas, de maneira a exigirem que haja respeito pela sua 
vida e direitos. Desde logo à porta da sua escola e que elas e os pais perce-
bam a importância da autonomia e de poderem experimentar o risco gra-
dualmente, primeiro na sua rua, depois no seu bairro e, finalmente, conquis-
tarem a cidade. Isso não é permitido hoje em dia às crianças, cuja maioria 
está fechada em casa. Por alguma razão Portugal terá das taxas de obesida-
de mais altas da Europa, ao que acresce o facto de a autonomia ser também 
muito importante para a saúde mental das crianças.


