
Na estrada, o comportamento cívico e o respeito pelas 
regras instituídas são essenciais para a segurança de todos!
Por norma, associamos a falta de comportamentos cívicos 
a atitudes provocadas por terceiros, que nos afetam direta 
ou indiretamente, podendo causar acidentes. 

Na circulação rodoviária não existem posições fixas - em di-
ferentes momentos, o mesmo indivíduo assume vários pa-
péis: peão, passageiro ou condutor. Por exemplo, um ciclista 
desmontado, empurrando a bicicleta equipara-se a um peão.

A convivência entre as pessoas que partilham a via pública, 
quer em viaturas ou apeados, envolve valores como respon-
sabilidade, respeito, solidariedade e consciência. 

Assim, podemos afirmar que, qualquer que seja a posição 
em que nos situemos na via pública, a cortesia, o respeito e a 
tolerância são fundamentais na interação com os outros uti-
lizadores, sendo que a preocupação com a qualidade de vida 
e a segurança está presente sempre que se fixam regras 
de comportamento ético, com maior enfoque na circulação 
rodoviária, onde ocorrem situações de risco que necessi-
tam de ser geridas, acauteladas e conhecidas por todos. 

OS CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
Com base nas regras do Código da Estrada, o condutor de 
veículos automóveis deve assumir posturas que evitem 
prejudicar o fluxo de trânsito e a ligação com outros con-
dutores e peões, pensando na segurança de todos e não 
apenas na individual. 

O condutor deve assumir uma postura de respeito mútuo e 
seguir as normas que visam manter a segurança do trân-
sito que, não sendo cumpridas, podem provocar prejuízos 
próprios e em outros condutores ou peões. 

Saber partilhar os espaços e as vias onde circula, dar a co-
nhecer as suas intenções, não surpreender, prever e ante-
cipar-se aos possíveis movimentos dos outros utilizadores, 
não os incomodar e adaptar a condução à sua presença 
é, para o condutor, uma necessidade que lhe per-
mite evitar situações complexas e perigosas, 
sendo também, um princípio ético, cí-
vico e de solidariedade que todos 
os utilizadores da via pública 
devem procurar cumprir.
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Ética na condução



Diminuir a velocidade ao aproximar-se de uma passadeira 
é uma atitude de respeito para com o peão, permitindo que 
se sinta seguro na travessia. 

Qualquer ultrapassagem deve ser realizada com o máximo 
cuidado. O condutor deve certificar-se que consegue con-
cretizá-la em segurança, evitando muitos acidentes fatais. 

Há que manter a calma nas vias públicas. Alertar o outro 
condutor ou peão de que a sua atitude está errada, quando 
comete um erro, é uma forma de cooperar para que o fluxo 
de trânsito se mantenha organizado. Ao invés, perder a pa-
ciência por qualquer deslize cometido por outro condutor 
(muitas vezes pode ser um recém-habilitado, com pouca 
prática de condução) é um comportamento inadequado 
para a manutenção de um trânsito pacífico. 

A condução defensiva, a par do civismo, é uma atitude 
natural que contribui significativamente para a diminuição 
da sinistralidade rodoviária, usando métodos pedagógicos, 
entre o conhecimento técnico necessário para conduzir e o 
bom senso para informar os restantes utilizadores da nossa 
presença, ou evitar que a nossa presença contribua para 
aumentar as consequências dos erros dos outros condutores.

A falta de civismo é um desrespeito para com os outros, 
quando não se calculam os riscos e as consequências ine-
rentes às nossas atitudes.

Promover a paz no trânsito, ser paciente com outros 
condutores e pessoas que andam a pé e aceitar os pedidos 
de desculpas, quando o condutor ou o peão percebe que 
cometeu um erro, são atitudes de cidadania básica. A 
promoção da paz, na sua totalidade, faz parte das atitudes 
de um cidadão. 

CONDUTORES DE PESADOS

Os condutores de veículos pesados têm, pela dimensão dos 
veículos que conduzem, uma responsabilidade acrescida 
para com os restantes utilizadores da via. É importante uma 
atenção acrescida aos pontos cegos (em especial no caso 
dos peões e veículos de duas rodas) e uma atitude de cola-
boração e facilitação da circulação dos restantes veículos.

CONDUTORES DE BICICLETAS E MOTOCICLOS

Apesar de não utilizarem veículos motorizados, os ciclistas 
também fazem parte do trânsito e, dessa forma, possuem 
responsabilidades éticas de circulação. Para eles, tam-
bém é fundamental o uso de equipamentos de segurança, 
como o capacete. 

Manter-se sempre atento é importante, pois, mais do que os 
motociclistas, os ciclistas estão muito expostos no trânsito. 

Outra atitude importante é usar as ciclovias, quando exis-
tirem, pois que circular entre veículos oferece riscos ao ci-
clista e circular nos passeios acarreta riscos para os peões. 

Sinalizar atempadamente e de forma bem visível as mu-
danças de direção é fundamental.

Os motociclistas devem circular na via, sem realizar 
passagens ou ultrapassagens entre viaturas, pois 
são eles os mais vulneráveis em caso de 
acidente envolvendo veículos.
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OS PEÕES

Os peões, assim como todas as outras pessoas que partici-
pam no trânsito, são importantes para a manutenção da se-
gurança nas ruas. Todas as pessoas, em algum momento, 
são peões, pelo que é necessário que respeitem as regras e 
sigam algumas orientações previstas para este grupo.

Uma das recomendações mais importantes é o uso das 
passadeiras. Atravessar a rua sempre na passadeira, em 
linha reta e não na diagonal, reduz consideravelmente os 
riscos de atropelamento. 

Mesmo quando há indicação para atravessar, o peão deve 
olhar para os lados antes de cruzar a via, certificando-se de 
que realmente é possível fazê-lo em segurança.

O CONDUTOR CTT 

O condutor CTT também representa a empresa. O condutor 
contribui, decisivamente, para a boa ou má imagem dos CTT, 
tendo em conta a forma como se comporta ao volante ou 
numa situação de acidente, junto de todos os intervenientes.

Uma das situações mais negativas para a imagem da em-
presa é a chamada “condução ofensiva”, caracterizada 

por sucessivas ultrapassagens, normalmente efetuadas 
a grande velocidade, quer pela esquerda quer pela direita, 
com “tangentes” aos outros veículos. 

Aconselhamos a leitura do “Código de Ética dos CTT” que:

• Valoriza de forma clara o cumprimento dos normativos 
legais e regulamentares, incluindo naturalmente toda a 
legislação rodoviária;

• Evidencia a responsabilidade de cada um no 
“desenvolvimento e melhoria das suas capacidades, 
pessoais e técnicas, e desempenho profissionais”;

• Destaca as Politicas de Segurança e Saúde no Trabalho, 
de Qualidade e as responsabilidades de todos os 
trabalhadores e, em especial, dos que exercem funções  
de chefia.

CONCLUSÕES

Contribuir para um trânsito seguro não significa ter de fazer 
esforços extremos, mas sim realizar ações que devem ser 
comuns a todos os condutores.

O respeito mútuo entre todos é indispensável, porque 
“gentileza gera gentileza”. Aumentar a segurança na 
circulação rodoviária, fará da via pública um lugar mais 
agradável para os cidadãos. 

Um gesto simples, que está nas mãos de todos nós!

+ Prevenção é atenção. 
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