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ENTREVISTA COM MANUEL JOÃO RAMOS, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE CIDADÃOS 
AUTO-MOBILIZADOS

“HÁ MUITO DEFENDEMOS UMA REVISÃO DO 
CÓDIGO DA ESTRADA QUE IMPLIQUE UMA 
REVISÃO DA FILOSOFIA QUE O INSPIRA”

A Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados tem como objeto social “pro-
mover o fim da guerra civil nas estradas portuguesas”, advogando um pac-
to 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 mobiliza-
ção e responsabilização cívica. Na sua prática, a instituição procura me-
diar conflitos entre os cidadãos e o estado e entre interesses particulares 
e coletivos, assim como exigir responsabilização dos poderes públicos e 
dos agentes políticos, financeiros e económicos, em matérias de seguran-
ça, fiscalização, e regulamentação rodoviária. A ACA-M procura promover 
a defesa da qualidade de vida, do ambiente e de um desenvolvimento sus-
tentado num Portugal tornado sociedade automóvel, questionando, inves-
tigando, discutindo e agindo, como testemunha, em entrevista, o membro 
fundador e presidente Manuel João Ramos.

Quando, há cerca de 20 anos, fundou a Associação de Cidadãos Auto-
-Mobilizados, que objetivos tinha em mente?
Manuel João Ramos (MJR) – Mais do que objetivos, sentíamo-nos 
responsáveis por dar cumprimento e procurar sedimentar as ques-
tões que, como principais subscritores, levantámos numa petição 
pública endereçada à Assembleia da República em 1998 e que pro-
punha acabar com o clima de guerra civil que se fazia sentir nas es-
tradas portuguesas. Nessa petição, que foi discutida em maio de 
2005 no plenário da AR, fazíamos um retrato da situação de risco e 
de desordenamento rodoviário no país e propúnhamos várias solu-
ções, nomeadamente que a AR concentrasse atenção no problema e 
procurasse soluções estruturais. Em particular, requeríamos medi-
das legislativas por parte da AR para instituir no país um sistema de 
auditorias de segurança rodoviária para garantir, como dizíamos, 
que novas estradas não se tornassem campos de batalha. De certa 
forma, o que pedíamos é algo hoje em dia muito comum por todo o 
mundo: reconhecer como princípio básico de gestão de um sistema 
rodoviário que ele não implicasse necessariamente sacrifício de vi-
das e de as estradas não poderem ser fator potenciador de traumas 
rodoviários. Este princípio, hoje conhecido como “Horizonte Zero, 
implica que, mesmo que haja uma desatenção ou erro do condutor, 
esse erro não deverá ser amplificado pela estrada e causar risco de 
morte ou ferimento grave. Além de tudo isto, o que propúnhamos 
desde o início era olhar para o mundo da mobilidade rodoviária 
numa perspetiva que não fosse tão centrada no condutor e institu-
cional, como as instituições oficiais portuguesas nos tinham habi-
tuado. A nossa mensagem era uma lufada de ar fresco na concep-
tualização e na busca de soluções, que não se concentrassem na 
hegemonia do automóvel. Fomos provavelmente a primeira associa-
ção que defendeu em Portugal, de forma sistemática, os peões, a 
mobilidade suave e formas alternativas de olhar para a mobilidade, 
nomeadamente a urbana. Em 2001, criámos com a APSI a primeira 
Carta dos Direitos do Peão do país, um documento que classificaria 
como bem mais abrangente e legível do que a própria Carta Euro-
peia dos Direitos do Peão…

Como sabemos, o Código da Estrada é o instrumento que regulamenta a 
condução… Em que medida equiparia uma violação deste código a uma 
violação dos direitos humanos?
MJR – Em certa medida, creio que sim… existe pouca reflexão no Código 
da Estrada sobre estas questões e há muito defendemos uma revisão que 
implique uma mudança do paradigma filosófico em que assenta. Hoje em 
dia, o Código da Estrada é muito mais um Código de Rua e no entanto ain-
da reflete um paradigma de mobilidade que é o de há 60 anos. Hoje em 
dia, exige-se um olhar para as questões da segurança e do funcionamento 
das regras da mobilidade que nada têm a ver com o que era o modelo de 
circulação nessa altura. Uma alteração que temos vindo a defender, no-
meadamente através de propostas endereçadas à ANSR para a elabora-
ção dos diversos planos, tem sido a inclusão do princípio da inversão do 
ónus da culpa, que não existe na legislação portuguesa em parte devido à 
jurisprudência, mas que, quer no Direito Penal, quer no Cível, está presente 
em vários corpos legislativos europeus. Trata-se de uma alteração da filo-
sofia da circulação que faz com que os utentes que conduzem veículos 
mais potentes sejam automaticamente responsabilizados pela ocorrência 
de acidentes até prova em contrário. Isto altera a hierarquia porque torna 
os condutores desses veículos mais potentes mais responsáveis em rela-
ção aos utilizadores mais frágeis e esta alteração filosófica parece-me ab-
solutamente fundamental para pacificar as relações sociais nas estradas 
e nas ruas. E essa discussão está toda por fazer porque ninguém, para 
além de nós, parece ter disponibilidade mental para o fazer.

Se temos limites de velocidade que somos obrigados por lei a cumprir, 
por que continuam a ser produzidos veículos que superam largamente 
esses limites?
MJR – É uma boa questão e uma discussão para a qual, confesso, não te-
nho resposta clara e directa. Na verdade, não tenho visto ninguém que 
consiga fundamentar uma resposta, seja a favor ou contra. Atualmente, os 
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veículos estão tão automatizados e saem de fábrica com 
uma  caixa negra, um chip que permite a verificação e 
o controlo da velocidade a todos os momentos, 
portanto, se não há alteração da legislação é 
porque há muitas forças que a obstaculizam… 
Na verdade, podemos aceitar que um auto-
móvel tenha potência para andar a 240km, 
mas não podemos aceitar é que que o pos-
sa fazer na via pública.

Então onde poderá?
MJR – Olhe, se calhar na Quinta da Torre 
Bela… Não me choca que um automóvel te-
nha uma grande potência, essa é uma respon-
sabilidade do utilizador… agora, também é res-
ponsabilidade do estado fazer com que esse auto-
móvel, que tem uma grande potência, não ultrapasse 
os limites legais de velocidade. Tal como acontece com o 
álcool e com o tabaco, também podemos falar no vício da veloci-
dade, e se o estado obtêm através dos impostos rendimentos elevados 
taxando automóveis potentes, também é da sua responsabilidade ter 
uma resposta clara e que não fira os direitos humanos de quem circula 
nas estradas e ruas do país. Gostaria de salientar que, para além dos di-
reitos gerais, os direitos da criança são os menos protegidos no Código 
da Estrada. É responsabilidade do estado e dos pais proteger a criança, 
mais ainda do que um cidadão adulto e não há essa responsabilização 
na condução. Um condutor que circule com uma criança tem de ser mui-
to mais responsabilizado do que um condutor que circule sem a mesma. 
E estas questões, uma vez mais, passam absolutamente ao lado do Có-
digo da Estrada e das reflexões públicas sobre mobilidade.

Centremo-nos nas estradas municipais: raros são os programas autár-
quicos que revelam preocupação com a mobilidade e com a alta taxa de 
acidentes graves que aí ocorrem, muito por força da degradação das 
vias…
MJR – Há grandes falhas e diria que uma delas vem da forma como, 
após o 25 de abril, se reorientou a relação entre poder central e local. A 
forma como se reestruturou o regime no sentido de se criar uma certa bi-
cefalia entre governo central e governo autárquico, dois poderes que se 
complementam, acabou por resultar num cenário em que, muitas vezes, 
em vez de se complementarem, esses dois poderes rivalizam. E muitos 
dos problemas que temos a nível municipal vêm da falta de comunica-
ção e de direção comum entre estado central e poder autárquico. Por ou-
tro lado, temos um estado central muito centralista e um poder autárqui-
co com redes de ligações muito complicadas aos sucessivos governos, 
o que resulta por exemplo em que os programas municipais de seguran-
ça rodoviária não tenham impacto nem cheguem a ser aprovados, não 
haja verba disponível… é verdade que as autarquias não elegem como 
prioridade principal a gestão da rede rodoviária porque também não têm 
financiamento específico. Diria que o problema reside na falta de coorde-
nação entre os vários ministérios e o poder autárquico. Repare, a única 
autarquia do país que tem um livro de regras propriamente dito, adapta-
do das regras da JAE, é a Câmara Municipal de Lisboa. As autarquias ge-
ram o meio rodoviário sob sua responsabilidade sem quaisquer livros de 
regras e manuais de boas práticas, o que faz com que não exista sequer 
uniformização em termos de sinalização, de construção e de gestão das 
vias.

Parece que a condução sob o efeito do álcool e de outras substâncias 
psicoativas continuará a ser um problema… qual será a solução para 
tentarmos minimizar o risco?
MJR – Vou dar-lhe um exemplo: imagine que está em França, em casa 
de amigos, bebe uns copos, pega no carro e tem um desastre sob o 

efeito do álcool… o Direito penal francês prevê a res-
ponsabilidade criminal do anfitrião que permitiu 

que a pessoa que bebeu álcool se tivesse senta-
do ao volante do carro. Isto introduz uma me-

dida de responsabilidade social e um empo-
deramento de quem não está a conduzir no 
sentido de responsabilizar e reprimir com-
portamentos que levam muitas vezes a 
ferimentos graves e à morte. Se quem 
está no lado do passageiro tiver o poder 
para dizer que alguém não pode conduzir, 

muitas coisas certamente se alterariam. 
Em Portugal, o alcoolismo não é um com-

portamento solitário, mas sim social, e por 
isso a responsabilidade do grupo em relação 

ao comportamento do indivíduo é um vetor es-
sencial na redução do risco de condução sob o efei-

to de substâncias psicoativas.

E quanto à condução “sob o efeito” do telemóvel?
MJR – Esse é outro problema muito grave, para o qual as soluções exis-
tentes não são pacíficas. Já em 2002, fizemos pela primeira vez uma de-
monstração prática num parque de manobras , com membros da AR, em 
que provávamos que, mesmo com o sistema de alta voz, as pessoas se 
distraíam e cometiam erros que podiam originar desastres graves. So-
mos muito sensíveis ao problema e temos levantado frequentemente a 
questão. Atualmente, mesmo com legislação mais restritiva, é evidente 
que o legislador continua a pensar nos telemóveis como eram há dez ou 
vinte anos… e não há uma reflexão sobre a abrangência que representa a 
máquina smartphone, que é um verdadeiro computador móvel. Creio que 
a legislação está completamente desajustada e seria perfeitamente pos-
sível alterar as frequências durante a condução, impedindo o sinal. Have-
rá certamente soluções tecnológicas e não sei até que ponto o direito à 
privacidade não constituirá muitas vezes uma estratégia comercial das 
operadoras porque, em caso de acidente, nomeadamente de despiste 
em vias retas, o acesso aos dados das operadoras poderá demonstrar se 
o condutor estaria ou não a utilizar o telemóvel.

Passadas duas décadas de missão em defesa dos direitos humanos e 
dos deveres de cidadania, qual será a sua grande frustração? o que urge 
fazer?
MJR – Confesso que não tenho grandes frustrações porque estou há 
muito familiarizado com o princípio político que nos diz que é preciso 
que tudo mude para que tudo fique na mesma… Ao longo destes 20 anos, 
reconheci inúmeras instâncias deste princípio. Claro que muitas coisas 
se alteraram, mas em termos de responsabilidade do estado não tenho 
visto grandes alterações. Penso que os cidadãos se portaram muito me-
lhor do que os responsáveis pelas instituições públicas. Há dez anos 
atrás, não se imaginaria um condutor a parar numa passadeira para dei-
xar passar um peão e, hoje em dia, essa é uma prática comum. Se circu-
lar em autoestrada, vai continuar a encontrar meia dúzia de pessoas irre-
fletidas que creem que a via é deles e que circular a 200 é um direito hu-
mano alienável, mas, se verificar, a velocidade de circulação tem reduzi-
do e tenho visto muitos mais comportamentos de segurança do que se 
via há 20 anos… Diria que alguma coisa mudou e, se a nossa associação 
contribuiu minimamente para isso, fico contente. Agora, em termos de 
cultura política que gere as instituições e de burocracia, infelizmente, a 
nota é mesmo negativa e vai da base ao topo: das juntas de freguesia até 
às primeiras figuras do estado. E não me inibo a incluir este presidente 
da república que, apesar dos afetos, nunca olhou para o problema da se-
gurança rodoviária como um problema estrutural nem fez qualquer refe-
rência pública clara ao assunto.


