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editorialconteúdos
A AnCIA retoma a publicação da sua re-

vista num particular momento da associa-
ção em que comemora o seu 20.º aniversá-
rio, onde se assinala o importante trabalho 
desenvolvido pelos centros de inspeção 
na construção de um ambiente rodoviário 
mais seguro e ecológico e se reforça a ne-
cessidade em assegurar a estabilidade do 
setor e a sustentabilidade e solvabilidade 
das empresas que exercem esta atividade.

Acreditamos hoje, como acreditávamos 
em 1995, ano da constituição desta asso-
ciação, que só com uma associação mais 
forte e representativa, estaremos em me-
lhores condições para conferir a este setor 
de atividade a visibilidade e a importância 
que merece face ao importante papel que 
desempenha na nossa sociedade, tendo 
sido com este desiderato que concluímos 
este ano o processo de unificação asso-
ciativo com a AnEIA - Associação nacional 
das Empresas de Inspeção de Automóveis, 
passando a AnCIA a representar a qua-
se totalidade das empresas que exercem 
atualmente esta atividade em Portugal.

A unificação das duas associações re-
forçou a posição da AnCIA na defesa e 
representação das entidades gestoras de 
centros de inspeção, e permite, neste qua-
dro representativo mais alargado, um en-
quadramento mais favorável na defesa e 
desenvolvimento deste setor de atividade e 
da segurança rodoviária. 

A AnCIA encontra-se, assim, em melhores 
condições para continuar a promover e im-
pulsionar o contributo das inspeções para 
a redução da sinistralidade rodoviária no 
nosso país e, deste modo, contribuir para 
o bem público, bem como para cumprir a 
sua missão e enfrentar, com firmeza e persis-
tência, os grandes desafios que, em função 
das recentes alterações legislativas, o setor 
vai enfrentar nos próximos anos.

neste contexto de profundas e significa-
tivas alterações neste setor de atividade, a 
AnCIA realizou, no passado dia 18 de julho, 
a sua Convenção nacional, subordinada 
ao tema “A Qualidade das Inspeções de 
Veículos na Segurança Rodoviária”, que de-
correu no Centro Cultural de Cascais.

nesta convenção, pela qualidade e pres-
tígio das individualidades presentes, bem 
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como dos oradores e das suas intervenções 
que, reconhecidamente, estiveram à altura 
da importância da função pública que os 
centros de inspeção desempenham na 
nossa sociedade, foram patentes os no-
VoS DESAFIoS que este setor vai enfrentar 
nos próximos anos, designadamente, o 
aumento das competências dos centros 
de inspeção, o alargamento dos veículos 
sujeitos a inspeção, a abertura de novos 
centros, a sensibilização para a comparên-
cia nas datas de inspeção obrigatória e o 
aumento da fiscalização do cumprimento 
das normas legais.

Esta conjuntura impõe às entidades ges-
toras novas formas de atuação e sensibiliza-
ção junto dos utentes e, em particular, junto 
da tutela tendo como objetivo contribuir 
para a redução da sinistralidade rodoviária 
e promover a criação de melhores condi-
ções para o exercício da inspeção técnica 
de veículos.

A realização desta convenção, bem 
como a participação da AnCIA na Con-
ferência do International Motor Vehicle Ins-
pection Committee (CItA) no Dubai justifi-
cam inteiramente a edição deste número,  
especialmente dedicado a estes eventos 
que, no seu conjunto, reúne uma seleção 
de entrevistas e artigos de elevado caráter 
técnico de primordial interesse para o setor 
e para a segurança rodoviária, fazendo 
desta revista um espaço único e privile- 
giado de divulgação e promoção da ins-
peção técnica de veículos a motor e, pa-
ralelamente, permitir uma maior visibilidade 
do trabalho desenvolvido pelos centros de 
inspeção que desempenham uma impor-
tante função pública na nossa sociedade.

“A ANciA encontra-se 
em melhores condições 

para continuar a 
promover e impulsionar 

o contributo das 
inspeções para 

a redução da 
sinistralidade rodoviária 

no nosso país”

Paulo Areal
Presidente da Direção da AnCIA
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notícias

acaP sensibiliza 
para manutenção 
de veículos 
pesados

o estado dos pneus é mote de uma 
campanha da Associação Automóvel de 
Portugal (ACAP).

A decorrer até outubro, é dirigida a 
condutores de veículos pesados e visa 
alertar que, apesar da crise, a redução 
de custos com a manutenção dos veí-
culos não é a solução. 

Chama também a atenção para a ne-
cessidade de controlo e verificação, des-
tacando que o pneu é o único elo entre 
o veículo e o solo.

Deco avisa que há pneus 
usados em mau estado 
a serem vendidos
A Associação Portuguesa para a Defe-

sa do Consumidor (DECo) alerta para a 
venda de pneus usados em mau estado 
e defende que é necessário criar proces-
sos de triagem para garantir a segurança 
e a qualidade dos produtos.

“Sai mais caro comprar pneus usados 
do que optar por uns novos”, conclui a 
associação no estudo que realizou sobre 
a venda de pneus usados em Portugal. As 
principais razões apontadas pela DECo 
têm que ver com a total aleatoriedade 
de critérios de verificação da segurança. 
“A possibilidade de adquirir um produto 

que respeite os critérios de segurança 
parece ser uma questão de sorte. A alea-
toriedade da qualidade e da segurança 
dos pneus vendidos é total. um operador 
que, hoje, venda pneus que deviam há 
muito ter sido eliminados das lojas, ama-
nhã poderá vender outros em condições 
aceitáveis para a sua reutilização”, refere, 
de acordo com a agência Lusa, o estudo 
da associação.

A DECo defende como solução para re-
solver estes problemas “a criação de um 
quadro legal específico, como já existe 
noutros países, protegendo os consumi-

dores e que obrigue, por exemplo, à tria-
gem obrigatória dos pneus usados vendi-
dos, responsabilize os operadores ou crie 
a obrigatoriedade da rastreabilidade da 
origem dos pneus usados à venda”.

As autoridades de segurança e preven-
ção rodoviárias foram também alvo de re-
cados da associação de defesa do con-
sumidor, que exigirá, de agora em diante, 
que “passem a incluir, nos autos dos res-
pectivos acidentes de trânsito, informa-
ções sobre o estado e, quando possível, 
sobre a natureza dos pneus utilizados pe-
las viaturas envolvidas”.

Mais acidentes e mortes 
nas estradas

A Autoridade nacional de Segurança Rodoviária (AnSR) anunciou que os aciden-
tes e o número de vítimas mortais nas estradas portuguesas no primeiro semestre de 
2015 foram mais do que em igual período de 2014. Só este ano morreram no local do 
acidente ou a caminho do hospital mais 25 pessoas, totalizando 277 mortes.

Entre 1 de janeiro a 31 de julho deste ano assistimos a um aumento do número de 
mortos na ordem de 9,9% face a 2014, de acordo com a AnSR, a PSP e a GnR.

no total registaram-se 68 845 acidentes rodoviários até ao fim do primeiro semestre, 
o que representa um crescimento de 5,3%, ou seja, mais 3 472 acidentes dos que 
tinham ocorrido no ano passado.

Lisboa, Porto e Coimbra são os distritos com mais mortos nas estradas portuguesas. 
29, 25 e 21 mortos são os dados correspondentes a cada uma destas cidades. Guar-
da (cinco) e Beja (sete) são os distritos com um melhor desempenho em termos 
de segurança rodoviária. Importa ainda registar que os ferimentos graves também 
aumentaram até julho, assim como os feridos ligeiros.
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Mudar mentalidades e estabelecer uma 
cultura de segurança rodoviária são matérias 
que têm merecido a atenção da AnCIA.
na Convenção nacional deste ano foi feito um 
apelo à participação dos intervenientes, públicos 
e privados, na resolução dos desafios do setor.  
A abertura de centros de inspeção além 
das necessidades e o aumento substancial 
da comparticipação a entregar ao IMt 
são algumas das maiores preocupações, 
às quais se somam a inexistência 
de atualização das tarifas e a diminuição 
das inspeções. Aspetos que obrigam à definição 
de uma nova estratégia que garanta a qualidade 
e rigor na prestação de serviço aos utentes.
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Exma. Srª. Coordenadora do Grupo 
de trabalho de Segurança Rodoviária, 

Exmos. Srs. Deputados,
Exmo. Sr. Presidente da Autoridade 

nacional de Segurança Rodoviária, 
Exmos. Srs. Representantes do IMt,
Exmos. Srs. Representantes das For-

ças de Segurança,
Exmo. Sr. Prof. Salvato teles Meneses, 

Presidente da Fundação D. Luís I,
Exmos. Convidados,
Exmos. Associados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

As minhas primeiras palavras são 
de boas-vindas a todos, bem-vindos 
a esta convenção da AnCIA subordi-
nada ao tema “A qualidade das ins-
peções de veículos na segurança 
rodoviária”.

obrigado pela vossa forte presen-
ça nesta convenção.

Começo por uma saudação e agra-
decimento especial à presença da 
Sr.ª coordenadora do grupo de traba-
lho de segurança rodoviária, deputa-

da Carina oliveira, e Sr. presidente da 
Autoridade nacional de Segurança 
Rodoviária, Sr. Eng.º Jorge Jacob, aos 
representantes das Forças de Segu-
rança, bem como a todos os ilustres 
oradores, em particular do Sr. Eduar-
do Fernandéz, diretor executivo do 
CItA, ao Sr. Celestino Pérez, Membro 
da comissão técnica do CItA, e ao Sr. 
Luis Pando, vice-presidente da AECA, 
que responderam afirmativamente 
ao nosso convite e que muito nos 
honram com a sua presença e que, 
certamente, nos vão permitir sair enri-
quecidos desta convenção.

Saúdo, também, a presença de to-
das as entidades gestoras de centros 
de inspeção, em particular, aos asso-
ciados da AnCIA que perceberam 
a importância deste evento e qui-
seram assinalar e marcar presença 
nesta convenção.

Finalizo os meus agradecimentos 
dirigindo um cumprimento amigo 
a todos os patrocinadores, a quem 
agradeço publicamente todo o apoio 

Discurso de Abertura

na Convenção nacional de 2015, o presidente 
da direção da Associação nacional de Centros 
de Inspeção Automóvel, Paulo Areal, apresentou 
as principais linhas estratégicas da organização. 

manifestado, quer do ponto de vista fi-
nanceiro, quer do ponto de vista insti-
tucional, mas permitam-me no entan-
to uma referência especial ao nosso 
patrocinador principal, a LuSILECtRA, 
que desde a primeira hora sempre 
tem apoiado e mantido uma estreita 
cooperação com a AnCIA. A todos 
muito obrigado.

Caríssimos Associados, Minhas Se-
nhoras e Meus Senhores,

A AnCIA é a associação mais re-
presentativa das entidades que se 
dedicam à atividade de inspeção 
técnica de veículos em Portugal. É a 

Promover a segurança 
rodoviária, reduzir 
a sinistralidade 
e contribuir para 
uma melhoria das 
condições ambientais
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associação mais antiga deste setor, 
fundada por escritura publica em 
dezembro de 1994, com a tomada 
de posse da primeira direção em 11 
de fevereiro de 1995, por isso, celebra 
este ano o seu 20.º aniversário.

Ao longo destes 20 anos de existên-
cia e trabalho, a AnCIA tem atuado 
em vários domínios na defesa dos 
interesses dos seus associados, quer 
enquanto associação representativa 
das entidades gestoras de centros 
de inspeção, quer enquanto associa-
ção de empregadores na negocia-
ção de contratos coletivos de traba-
lho para este setor de atividade.

Além da defesa e representação 

deste setor de atividade, esta associa-
ção tem, desde a sua constituição, 
procurado assegurar e salvaguardar 
o interesse público associado às ins-
peções técnicas de veículos e desen-
volvido a sua missão, assente numa 
forte responsabilidade social.

A AnCIA tem sido um garante da 
estabilidade deste setor e tem traba-
lhado ativamente na promoção e 
contributo dos centros de inspeção 
para a redução da sinistralidade ro-
doviária no nosso País.

É este o objetivo que nos move: pro-
mover a segurança rodoviária, reduzir 
a sinistralidade e contribuir para uma 
melhoria das condições ambientais.

Em cumprimento deste objetivo 
estratégico, concluímos este ano o 
processo de unificação associati-
vo com a integração na AnCIA dos 
associados da AnEIA (Associação 
nacional das Empresas de Inspeção 
de Automóveis), passando a AnCIA 
a representar a quase totalidade das 
empresas que exercem atualmente 
esta atividade em Portugal.

Esta unificação das duas associa-
ções, plenamente justificada por um 
objetivo e imperativo associativo, re-
forçou a posição da AnCIA na cons-
trução de uma associação mais 
forte e representativa das entidades 
gestoras de centros de inspeção, e 

Paulo areal
Presidente da direção ANCIA



ANCIA n.º 110

permite, neste quadro representativo 
mais alargado, um enquadramento 
mais favorável na defesa e desenvol-
vimento deste setor de atividade e 
da segurança rodoviária. 

A AnCIA encontra-se, assim, em 
melhores condições para continuar 
a promover e impulsionar o contri-
buto das inspeções para a redução 
da sinistralidade rodoviária no nosso 
país e, deste modo, contribuir para o 
bem público.

Hoje somos uma associação mais 
forte e representativa, mais capaz de 
conferir a este setor de atividade a vi-
sibilidade e a merecida importância 
e afirmação nacional e internacional, 
face ao importante papel que desem-
penha na nossa sociedade.

Só com uma associação forte, coe-
sa e representativa seremos capazes 
de cumprir a nossa missão.

Passados estes 20 anos sobre a im-
plementação das inspeções técnicas 
a veículos em Portugal, é por todos 
reconhecido o importante contributo 
desta medida de segurança rodoviá-
ria para a redução da sinistralidade e 
melhoria da nossa qualidade de vida.

Ao longo destes 20 anos de exis-
tência, assistimos em Portugal a uma 
evolução muito significativa do setor 
da inspeção técnica de veículos, 
uma evolução ao nível dos procedi-
mentos, do apetrechamento técnico 
dos centros de inspeção, da exigên-
cia, do rigor e da qualidade.

Hoje, posso afirmar, o sistema de 
inspeção de veículos implementado 
em Portugal é reconhecido como 
um dos mais eficazes e rigorosos 
da união Europeia e, ao longo des-
te período, os centros de inspeção 
têm desempenhado um papel fun-
damental na redução da sinistrali-
dade e sido protagonistas ativos na 
segurança rodoviária e no objetivo 
de construir um ambiente rodoviário 
mais seguro e ecológico.

A continuação da concretização 
deste objetivo, pela sua importância 

na nossa sociedade, só pode ser 
continuamente conseguido através 
do esforço e de uma forte participa-
ção de todos os intervenientes, quer 
ao nível coletivo, através do envolvi-
mento das entidades públicas e pri-
vadas, quer ao nível individual, assen-
te numa atitude e consciência que 
todos deveremos ter no que respeita 
ao cumprimento das regras de segu-
rança rodoviária, apostando numa 
mudança de mentalidades e na cria-
ção de uma verdadeira “cultura de 
segurança rododoviária”.

A AnCIA tem pautado a sua ação 
em obediência a um conjunto de 
princípios que orientam e norteiam 
a sua intervenção na sociedade, de-

fendendo e privilegiando o diálogo 
e a discussão de ideias com rigor e 
estreita cooperação com todas as 
entidades, em particular, com a en-
tidade reguladora deste setor de ati-
vidade (IMt I.P.) e com a tutela - con-
dição indispensável para o sucesso e 
desenvolvimento deste setor.

Face ao interesse superior em cau-
sa, consideramos prioritário e neces-
sário consolidar uma base de coope-
ração institucional para, a bem deste 
setor, desenvolver ações de coopera-
ção entre as duas instituições, numa 
perspetiva de trabalho em conjunto, 
aperfeiçoando e dinamizando áreas 
consideradas prioritárias e de interes-
se comum no âmbito da atividade 

“um estreito diálogo
e cooperação com a tutela 
e a entidade reguladora 
permitirá desenvolver 
e impulsionar este setor 
de atividade”
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de inspeção técnica de veículos, ten-
do como objetivo final a melhoria da 
segurança rodoviária.

Estou confiante e convicto que to-
dos percebemos que, um estreito diá-
logo e cooperação com a tutela e a 
entidade reguladora (IMt), permitirá 
desenvolver e impulsionar este setor 
de atividade com benefícios para as 
entidades gestoras de centros de ins-
peção, para o utente e para a segu-
rança rodoviária.

os centros de inspeção, garantem a 
manutenção das boas condições de 
funcionamento dos veículos, assegu-
rando a sua circulação em condições 
de segurança e, em consequência, um 
maior nível de segurança da circula-

ção rodoviária e qualidade ambiental.
A obrigatoriedade de circulação 

de veículos com todas as condições 
técnicas previstas na lei assume um 
carácter decisivo para a necessária 
redução de ocorrência de acidentes 
e contribui decisivamente para a ma-
nutenção e melhoria de um ambien-
te rodoviário cada vez mais seguro.

É sabido que da inspeção técnica 
resulta facilitada a manutenção e 
conservação dos veículos, contribuin-
do deste modo para um aumento da 
segurança ativa e passiva. Daí o de-
cisivo contributo que este setor tem 
dado para a segurança e preven-
ção rodoviária, através da influência 
na melhoria das condições técnicas 

dos veículos, mediante a prévia de-
teção de deficiências, contribuindo 
assim para uma redução das avarias 
mais graves e da probabilidade de 
ocorrem falhas mecânicas, por vezes, 
causadoras de acidentes.

É inegável que um veículo com ins-
peção técnica tem menos probabi-
lidades de vir a estar envolvido num 
acidente de viação. 

Caríssimos Associados, Minhas Se-
nhoras e Meus Senhores, 

o exercício da atividade de inspe-
ção de veículos em Portugal, fruto 
do novo enquadramento legislativo, 
sofreu alterações significativas nos 
últimos anos, de onde derivam um 
conjunto de preocupações e desa-
fios,designadamente:

a) A abertura de novos centros de 
inspeção muito para além daquilo 
que o utente necessita deste setor de 
atividade, o que, decididamente, irá 
gerar dificuldades de vária ordem, 
nomeadamente, no controlo do sis-
tema e da qualidade das inspeções;

b) O aumento da contrapartida 
financeira a entregar pelos centros 
de inspeção ao IMT I.P. pela reali-
zação de cada inspeção que, num 
prazo de 3 anos, passou de 5% para 
15%, ao que acresce a ausência de 
qualquer atualização das tarifas 
das inspeções em 2015;

c) A retração na procura do servi-
ço de inspeção, como demonstra o 
relatório anual referente a 2013 pu-
blicado pelo IMT I.P., tendo-se regis-
tado uma diminuição de 96 699 ins-
peções em relação ao ano de 2012.

São alguns dos desafios que exi-
gem uma profunda reflexão, quer so-
bre o importante papel que este setor 
desempenha na nossa sociedade, 
quer sobre a criação de condições 
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para o exercício desta atividade, não 
devendo, nem podendo, ser coloca-
da em causa a sustentabilidade e 
solvabilidade dos centros de inspe-
ção, pressuposto essencial para con-
tinuar a garantir a qualidade e rigor 
na prestação deste serviço ao utente.

Face ao primordial desafio dos 
próximos anos, a AnCIA estabele-
ceu como prioritárias para o biénio 
2015-2016 um conjunto de ações 
e atividades, tendo como objetivo 
a estabilização e credibilização da 
associação e do setor, bem como o 
objetivo de unir o setor no seio da An-
CIA através da consolidação de uma 
única e forte associação.

Por isso, a evolução e a reflexão so-
bre o aperfeiçoamento da atividade 
do setor e das inspeções é uma pre-
ocupação e objetivo central da ativi-
dade da AnCIA.

Estamos perante uma atividade 
em constante evolução tecnológica, 
onde a procura de atualização e ape-
trechamento e a adoção de novos 
métodos para melhorar – de forma 
continuada – a qualidade dos servi-
ços prestados é uma constante.

Estamos perante uma atividade 
onde o conhecimento é cada vez 
mais um instrumento de realização 
pessoal e profissional, pelo que, o 
reforço da qualificação dos profis-

sionais que exercem esta atividade 
constitui, também, um dos principais 
desafios estratégicos que orienta as 
prioridades definidas por esta asso-
ciação, na medida em que impulsio-
na a qualidade na prestação deste 
serviço e, consequentemente, refor-
ça o nível de segurança da circula-
ção rodoviária.

uma atividade como a inspeção 
técnica a veículos necessita de es-
tar permanentemente atualizada e 
apta a reagir à crescente evolução 
da tecnicidade e modernização dos 
veículos, pelo que a realização dos 
congressos da AnCIA constitui uma 
oportunidade de atualização de 
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a.

A extensão das inspeções 
a todos os veículos a 
motor de 2 e 3 rodas e a 
todos os tratores agrícolas 
e máquinas industriais;

b.

A implementação de 
inspeção obrigatória 
aquando da alteração 
da titularidade do 
certificado de matrícula;

c.

A implementação de 
inspeção extraordinária 
sempre que se verifique 
a participação de sinistro 
que envolva veículos 
que apresentem danos 
estruturais;

d.
A realização de inspeções 
periódicas obrigatórias 
para controlo 
de emissões;

e.

A criação de um grupo 
de trabalho permanente 
com o IMt I.P. para 
acompanhamento 
e discussão de assuntos 
de interesse para o setor;

f.

A descentralização 
de serviços do IMt I.P., 
essencialmente na área 
de veículos, pelos centros 
de inspeção;

g.

A criação no âmbito 
do IMt I.P. do Conselho 
de Inspeções técnicas 
de Veículos o qual, 
entre outras, terá como 
competência pronunciar- 
-se previamente sobre 
os atos normativos 
e regulamentares 
relacionados com 
a atividade de inspeção 
de veículos.

caderno 
reivindicativoconhecimentos, partilha de experi-

ências e saber fazer e proporcionam 
um ambiente de discussão enrique-
cedor quer pelas matérias aborda-
das, quer pela elevada qualidade 
dos seus oradores, como é o caso 
desta convenção.

Atividade esta que nos orgulha-
mos de desempenhar, quer pela 
sua importância na prevenção e 
segurança rodoviária, quer pela res-
ponsabilidade acrescida de estar a 
desempenhar uma atividade cuja 
competência é originária do Gover-
no Português que apostou nas enti-
dades privadas para desempenhar 
esta função tão crucial e importante 
na sociedade portuguesa.

É, decididamente, uma aposta se-
gura e ganha, o sistema de inspeção 
de veículos nacional é um sistema 
eficaz e os centros de inspeção tem 
desempenhado a sua função com 
empenho, rigor, capacidade, eleva-
da qualidade técnica e sentido de 
serviço público.

Mas estamos igualmente cons-
cientes que o sucesso deste sistema 
adotado em Portugal se deve ao 
importante empenho dos sucessivos 
diretores gerais de viação e presiden-
tes dos IMtt e IMt, e ao excelente de-
sempenho operacional da direção 
de serviços de regulação técnica e 
de segurança do IMt, assim como, 
da direção de serviços de inspeção 
e fiscalização do IMt. o vosso contri-
buto tem sido fundamental.

Percebemos que, a qualidade, o 
rigor e a excelência na prestação 
deste serviço ao utente é, como diria 
o poeta espanhol António Machado, 
“um caminho que se faz caminhan-
do” e, por este facto, os centros de ins-
peção têm apostado numa filosofia 
de permanente atualização de co-
nhecimentos e tecnologias.

Pelo que, importa hoje – e mais que 
nunca – não abrandar e dar conti-
nuidade ao trabalho desenvolvido 
nos últimos 20 anos, sendo missão 

prioritária da AnCIA continuar a pro-
mover a criação de condições para 
que as entidades gestoras de cen-
tros de inspeção, possuidoras de ele-
vado capital de conhecimento e ex-
periência, continuem a exercer esta 
atividade da melhor forma possível.

A ambição deve ser mantida. 

Caríssimos Associados, Minhas Se-
nhores e Meus Senhores, 

no início deste ano, aprovamos um 
caderno reivindicativo para 2015/2016 
que enviaremos ao Governo, Parla-
mento e à entidade reguladora des-
te setor e que contempla um pacote 
de medidas de salvaguarda deste 
setor e de reforço da segurança ro-
doviária. (ver tabela à direita).

Este programa de ação é um pro-
jeto que deverá envolver e aproximar 
todos os intervenientes públicos e 
privados relacionados com a segu-
rança rodoviária, pelo que vamos 
aprofundar o diálogo com o Gover-
no e com todos os parceiros sociais e 
estabelecer pontes com as associa-
ções cívicas de segurança rodoviária 
e, consequentemente, reforçar a posi-
ção da AnCIA como um importante 
parceiro estratégico do setor das ins-
peções em Portugal.

É esta a nossa visão e o nosso Com-
promisso com o Futuro, o nosso futuro.

Contamos com todos.

Desejo-vos uma excelente conven-
ção e o meu muito obrigado. 

Paulo Areal
Presidente da Direção da AnCIA



ANCIA n.º 114

José Madureira da comissão técnica e 
da qualidade da AnCIA foi o primeiro ora-
dor, tendo marcado o seu discurso com 
alertas referentes às novas tecnologias que 
obrigam o setor a novas adaptações para 
responder às exigências do mercado.

na sua intervenção reforçou as vanta-
gens que o sistema Gentran apresenta, 
nomeadamente a flexibilidade e adapta-
ção às atuais exigências e a diminuição 

novos desafios na inspeção de veículos
dos custos envolvidos, focando a tecno-
logia de futuro com os exemplos dos veí-
culos elétricos e dos faróis inteligentes e 
respetivos impactos nas inspeções.

A Drive-by-Wire teve igualmente desta-
que na apresentação deste responsável, 
uma vez que é um sistema que substitui 
os comandos mecânicos por sistemas 
elétricos e que, afirma, segundo os espe-
cialistas, 2040 já é o ano apontado para 

oradores nacionais e estrangeiros valorizaram a convenção Anual de 
2015. com duas sessões, uma subordinada ao tema “Novos desafios na 
inspeção de veículos” e outra abordando “o contributo da inspeção 
de veículos na segurança rodoviária”, a convenção contou ainda 
com um espaço para debate de ideias, de soluções, de experiências, 
e, sobretudo, de troca e partilha de preocupações e estratégias para 
o futuro.

a generalização dos veículos capazes de 
conduzir sem intervenção humana.

Para responder a estes novos desa-
fios, José Madureira falou do oBD – on-
-Board Diagnostic –, como a tecnologia 
mais evoluída e mais sensível e, em tom 
de conclusão, referiu que a utilização 
da oBD será inevitável, no futuro, e a sua 
introdução deverá ser ponderada e as 
mais-valias bem identificadas.

convenção

Primeiro Painel
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Por último frisou o tema das simulações 
de carga de veículos, referindo que o pro-
cesso pode ser moroso e penalizador, sen-
do necessário que o regulador clarifique 
alguns pormenores para permitir que o 
processo seja mais rápido.

na segunda intervenção deste painel, 
José Pereira Martins, do Departamento de 
Inspeção de Veículos Rodoviários do Insti-
tuto da Mobilidade e dos transportes (IMt), 
abordou os novos desafios na inspeção 
de veículos, no seguimento das alterações 
da Diretiva 2014/45/uE.

A nova diretiva europeia prevê a aplica-
ção de regras a novas categorias de veícu-
los, nomeadamente da categoria L e t5, an-
tecipando também a possibilidade de os 
Estados-Membros poderem excluir veículos 
de fazer a inspeção técnica periódica.

A data e a frequência das inspeções fo-
ram temas debatidos dado serem alvo de 
alterações, nomeadamente nos veículos 
do tipo L e cilindrada superior a 125 que 
serão definidos pelos Estados-Membros.

o responsável do IMt lembrou ainda 
que, até maio de 2018, a Comissão Eu-
ropeia continuará atenta às práticas de  
inspeção, incluindo os dispositivos de tra-
vagem, direção, visibilidade e iluminação.

na diretiva europeia, para além de no-
vos métodos, procedimentos e normas, 
continua em cima da mesa o estudo de 
viabilidade de criar um ponto de acesso 
único com informações técnicas relevan-
tes. À semelhança de outros oradores, José 
Pereira Martins chamou ainda a atenção 
para a possibilidade de um Estado-Mem-
bro exigir a antecipação de inspeção em 
caso de acidente que afete componen-
tes de segurança, mas também quando 
forem realizadas alterações do veículo, 
mudança de titular no certificado de ma-
trícula, quando o veículo atingir os 160 mil 
quilómetros e a segurança rodoviária seja 
gravemente afetada.

caSo eSPanHol
A experiência do país vizinho começou 

a ser dada a conhecer por Celestino Pé-
rez Rodríguez, diretor técnico de ItVASA 
(Inspeccion técnica de Vehículos da Astu-
ria, S.A.), empresa pública do principado 

das Astúrias e membro da CItA que fez 
uma avaliação da aplicação dos testes 
aos sistemas de travagem em Espanha.

no entendimento do responsável, a me-
lhoria dos processos de inspeção foi resul-
tado de um esforço concertado entre as 
administrações públicas, tanto centrais 
como autónomas, mas também das de-
mais partes interessadas, como seja o setor 
dos transportes, os fabricantes de equipa-
mentos e componentes, entre outros.

A melhoria das práticas neste setor teve 
como critérios a interação de três fatores    
– humanos, veículos e ambiente – durante 
as fases de um acidente. Para colocar na 
estrada um projeto desta envergadura e 
preparar a mudança das práticas foi ne-
cessário reunir toda a informação sobre as 
várias tecnologias e os melhores padrões 
internacionais nos sistemas de inspeção.

o diretor técnico da ItVSA apresentou o 
modelo que tem sido aplicado em Espa-
nha e que tem por base o aplicado na 
Bélgica desde 2005.

no mercado espanhol, a fase de testes 
abarcou inspeções a 14 173 veículos só 
em 2014. Destes, 11,82% não atingiram a 
eficiência exigida e 1,79% não atingiram 
metade dos critérios. Fechando a sua 
apresentação, Celestino Pérez Rodríguez 
deu ainda a conhecer o roteiro legislativo 
que está neste momento em curso, no país 
de nuestros hermanos.

Luis Gutiérrez Pando, da Asociación Es-
panhõla de Entidades Colaboradoras de 
la Administration (AECA) fechou o primeiro 
painel de intervenções com a apresenta-
ção sobre “Espanha e os novos desafios”.

Com uma introdução sobre a Associa-
ção e o exemplo espanhol, o vice-presi-
dente da AECA fez um apanhado dos 
números, não só das inspeções mas 
também do impacto financeiro que re-
presentam, assumindo a posição da 
associação que defende os princípios 
de imparcialidade, independência e ob-
jetividade necessárias a este ramo. Só 
entidades que se pautam por estes prin-
cípios podem exercer a autoridade que 
têm, com a finalidade última de acreditar 
que os sistema de segurança dos veí-
culos estão em perfeitas condições de 

circulação, garantindo assim a seguran-
ça ativa e passiva de todos, promovendo 
a proteção do meio ambiente.

no seu discurso falou das consequên-
cias da liberalização dos centros, salien-
tando as implicações diretas nos preços, 
concentração de centros em determina-
das zonas, em detrimento de outras, risco 
da qualidade das inspeções, risco de cor-
rupção, entre outros.

no final da sua intervenção, Luis Gutiérrez 
Pando marcou a posição da Associação 
e partilhou o plano de intervenção estraté-
gica definido para incentivar o debate no 
seio da opinião pública e dar a conhecer 
as reais necessidades dos cidadãos.

Celestino Pérez
Comissão técnica CITA

José Pereira Martins
IMT, I.P.
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contributo da inspeção de veículos 
na segurança rodoviária

o presidente da AnSR apresentou os nú-
meros gerais da sinistralidade e assinalou 
a correlação entre a diminuição do nú-
mero de vítimas mortais e as medidas de 
segurança rodoviárias implementadas.

Afirmou também que nos últimos anos 
tem-se verificado uma diminuição do nú-
mero de vítimas mortais, tanto em veículos 
ligeiros, como em peões, o que já não se 
verifica quando analisamos o número de 
mortos dos veículos de duas rodas. Relati-
vamente ao álcool, os números são ainda 
menos animadores. Apesar da diminui-
ção dos últimos anos, continuam acima 
do objetivo traçado.

no que respeita a vítimas mortais, o res-
ponsável da AnSR salientou que Portugal 

As intervenções da tarde começaram com Jorge Jacob, presidente da Autoridade
nacional de Segurança Rodoviária (AnSR) que deu o mote ao tema da segunda 
parte da Convenção.

Segundo Painel

continua acima da média dos países da 
união Europeia. Jorge Jacob ressalva que 
são ainda muitos os veículos autuados 
por falta de inspeção obrigatória, bem 
como o número de veículos sem inspe-
ção válida envolvidos em acidentes. Por 
isso, a estratégia nacional de segurança 
rodoviária passa por garantir uma maior 
segurança na circulação dos veículos 
alargando o universo de veículos sujei-
tos a inspeção, aquando da entrada em 
vigor do Decreto Lei 144/2012 de 11 de 
julho que aguarda publicação em Diário 
da República.

Para abordar o tema da Segurança 
Rodoviária, Paulo Marques foi o convida-
do, falando da evolução das políticas de 

transporte do século XXI e da ligação à 
segurança rodoviária. A sua intervenção 
debateu uma questão fundamental – É 
possível evitar mortes e feridos graves?

Com alguns exemplos de ensaios da 
nCAP (European new Car Assessment 
Programme), demonstrou o impacto esti-
mado na colisão tendo presente a veloci-
dade e a posição de embate.

o especialista em segurança deu ainda 
a conhecer algumas curiosidades para 
demonstrar a importância das inspeções 
num mundo onde os veículos terrestres 
são cada vez mais, assinalando medidas 
de prevenção que, juntamente com as 
inspeções obrigatórias permitiram reduzir 
a taxa de sinistralidade em Portugal.
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numa perspetiva futura, este perito em 
segurança rodoviária fez uma antevisão 
daquilo que considera ser uma Smart City 
- uma cidade que utiliza um sistema de 
condução autónoma, em que os veículos 
se conduzem sem intervenção humana, 
com impacto direto na sinistralidade.

SeguRança e PRevenção
A segurança passa muito pela preven-

ção, tema que coube a Alain Areal, da 
Prevenção Rodoviária Portuguesa, que 
abordou a evolução da sinistralidade rodo-
viária entre 1975 e 2013, salientando a dimi-
nuição acentuada deste indicador, por um 
lado, e o aumento considerável do consu-
mo de combustíveis em Portugal, por outro.

Sendo a prevenção fundamental para 
a redução do número de sinistros, apre-
sentou a regra dos 5E como o caminho 

a percorrer para promover a seguran-
ça nas estradas: Education (educação 
dos utentes, formação dos condutores), 
Engineering (intervenção ao nível da in-
fra-estrutura e do veículo), Enforcement 
(Legislação e fiscalização), Emergency 
medical service (socorro às vítimas) e 
Evaluation (avaliação do funcionamento 
do sistema rodoviário).

Alain Areal sublinhou ainda a necessi-
dade de desenvolver sistemas de segu-
rança ativa e passiva que atuam sobre 
o veículo. Em termos de segurança ativa, 
o responsável refere-se ao conjunto de 
medidas que contribuem para o auxílio 
à condução com o objetivo de evitar o 
acidente – sistemas de travagem e assis-
tência à travagem (ABS/ASR), de direção 
assistida, retrovisores anti encadeamento, 
de controlo de tração (ESP), de controlo 

“Alain Areal 
sublinhou ainda 
a necessidade de 
desenvolver sistemas 
de segurança ativa 
e passiva que atuam 
sobre o veículo. “

João Queiroz
Associação Estrada Mais Segura

alain areal
Prevenção Rodoviária Portuguesa

Jorge Jacob
Presidente da ANSR

de estabilidade (ESC), de suspensão ati-
va/inteligente e sistemas de iluminação 
e inspeções.

no que respeita a sistemas de segu-
rança passiva, considera que este resulta 
de uma utilização correta das novas tec-
nologias. Alguns exemplos são os cintos 
de segurança, as almofadas de ar (Air-
Bags), os encostos de cabeça com regu-
lação em altura, o para-brisas laminado, 
a coluna de direção retrátil, a carroçaria 
com estrutura de deformação progressi-
va, entre outras.

“os sistemas inteligentes de transportes 
(ItS) fornecem‐nos e usam informação 
sobre as condições de transporte para 
melhorar o desempenho de todo o sis-
tema em áreas como a segurança, a 
mobilidade, a eficiência e os impactos 
ambientais”, afirmou o responsável.
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inSPeção De veículoS 
o Contributo da Inspeção de Veículos 

na Segurança Rodoviária foi o tema cen-
tral da intervenção de João Queiroz.

o Presidente da Associação Estrada 
Mais Segura começou por apresentar 
uma análise relativamente à seguran-
ça rodoviária dos veículos com dez ou 
mais anos, destacando que apenas 58% 
dos veículos ligeiros têm seguro, subindo 
para 62% quando falamos nos veículos 
de duas rodas.

num balanço sobre a sinistralidade ro-
doviária em Portugal, na última década 
(2006-2015), com os dados da AnSR (Au-
toridade nacional de Segurança Rodo-
viária) constata a elevada sinistralidade 
cujas consequências têm um impacto 
financeiro de mais de 18 mil milhões de 
euros, concluiu o orador.

João Queiroz mostrou ainda alguns 
gráficos onde foi possível fazer uma leitu-
ra mais detalhada da evolução da sinis-
tralidade nos últimos 10 anos, verificando 
a diminuição substancial do número de 
mortos nas estradas nacionais, exceção 
feita entre 2009 e 2010, altura em que se 
registou uma ligeira subida neste campo.

na sua intervenção este orador ana-
lisou alguns dados estatísticos que 
apontam para o peso pouco significati-
vo que os veículos têm na responsabili-
dade direta dos acidentes rodoviários, 
salientando que o condutor é que tem 

a maior fatia de responsabilidade nesta 
matéria. no entanto, a segurança dos 
veículos é um ponto importante quer na 
diminuição dos acidentes registados, nas 
lesões provocadas e no número de mor-
tes causados. os números indicam que 
uma percentagem ainda elevada de 
sinistralidade de veículos sem inspeção 
válida contribui negativamente para os 
números.

A avaliação dos Centros de Inspeção 
periódica foi outro dos temas centrais da 
intervenção. João Queiroz apresentou 
um estudo feito sobre a avaliação dos 
centros de inspeção com 49% dos agen-
tes sectoriais a classificarem de bom o 
funcionamento dos centros.

Com dados comparativos de 2007 e 
2015, destaca a evolução positiva na 
avaliação dos condutores que conside-
ram como bom o funcionamento dos 
centros, com uma subida de 17 p.p., pas-
sando de 43% para 60%, respetivamente.

João Queiroz terminou a sua apresen-
tação com uma mensagem, citando 
Violeta Bulc, Comissária Europeia de 
transportes que afirma “a segurança ro-
doviária não é difícil nem complicada, 
mas não se constrói sozinha. Salvar mi-
lhares de vidas requer trabalho árduo e 
requer persistência”.

Para Eduard Fernández, Diretor Executi-
vo da CItA (International Motor Vehicle 
Inspection Committe), o entendimento 

Carlos Carreiras
Presidente da C.M. de Cascais

da segurança e da sustentabilidade, são 
temas prioritários no desenvolvimento e 
aplicação de políticas das nações uni-
das. A CItA enquadra-se neste contexto 
uma vez que organiza fóruns que permi-
tem promover e avaliar as melhores práti-
cas de segurança.

Para este quadro diretivo, a missão da 
Associação assenta em cinco pilares es-
senciais, passando pelo compromisso, a 
imparcialidade, o conhecimento, as me-
lhores práticas e a consciência. Abordan-
do alguns aspetos relativamente à histó-
ria da Associação, que conta já com 57 
anos de bagagem, Eduard Fernandéz 
lembrou ainda os membros da CItA e a 
sua respetiva evolução e origem.

Para finalizar, o diretor executivo deste 
organismo frisou a missão e visão da ins-
tituição: promover o papel fundamental 
dos seus membros no desenvolvimento 
e aplicação de políticas que permitem 
o uso de vias públicas seguras e susten-
táveis. A CItA oferece fóruns para criar, 
avaliar e promover as melhores práticas, 
com o objetivo de garantir a segurança 
dos veículos durante toda a sua vida útil.

o Presidente da Câmara Municipal de 
Cascais marcou também presença no 
encontro, onde aproveitou para agrade-
cer a escolha de Cascais, uma cidade 
que tem vindo a trabalhar no sentido de 
melhorar, cada vez mais, a segurança 
rodoviária.
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ANCIA n.º 120

conclusões da convenção nacional 
das inspeções de veículos

Convenção nacional AnCIA

“Alguns dos 
serviços prestados 
[pelo imt] podem 
ser prestados 
pelos centros 
de inspeção”

no painel relacionado com os novos de-
safios na inspeção de veículos, tivemos a 
oportunidade de discutir as novas tecnolo-
gias no setor de inspeção, designadamen-
te, as comunicações com o IMt I.P., veículos 
elétricos, faróis inteligentes; sistema Dri-
ve-By-Wire; sistemas “anticolisão”; veículos 
com condução autónoma; a utilização do 
“on-board Diagnostic” (oBD) e a simula-
ção de carga em veículos pesados.

A realização desta convenção permi-
tiu testemunhar e afirmar a posição dos 
centros de inspeção em Portugal na van-
guarda deste setor e um exemplo a seguir, 
tendo em conta o modo como as atuais 
entidades gestoras desenvolvem esta ati-
vidade e perseguem uma política de per-
manente atualização e de investimento 
em novas tecnologias, com elevados ní-
veis de rigor, eficiência e qualidade.

tivemos ainda a oportunidade de dis-
cutir questões importantes para o setor de 
inspeção de veículos, tais como: a adap-
tação aos atuais centros de inspeção à 
Portaria n.º 221/2012; as inspeções aos 
motociclos, triciclos e quadriciclos com ci-
lindrada superior a 250 cm3; o sistema de 
comunicações  entre o IMt I.P. e os cen-
tros de inspeção; o aprofundamento e o 
intercâmbio de trabalho entre o IMt I.P. e a 
AnCIA e o interesse em criar grupos de re-
flexão conjuntos para avaliar as alterações 
no setor, assim como as novas competên-
cias para os centros de inspeção, que se-
rão uma realidade num futuro recente.

numa perspetiva mais técnica, tivemos a 

A realização desta convenção, pela qualidade 
dos contributos especializados que reuniu, pelos 
debates e pela elevada e interessada participação 
verificada, revelou-se constituir o principal fórum 
de discussão sobre o importante papel dos centros 
de inspeção na redução da sinistralidade rodoviária. 
Fique a saber as principais conclusões.

giuseppe Nigra
Director ANCIA

oportunidade de testemunhar a experiên-
cia espanhola no que se refere à simula-
ção de carga e, numa outra perspetiva, foi 
abordada a questão relacionada com a 
liberalização do setor em Madrid e as con-
sequências para o setor e para os utentes.

no painel “o contributo da inspeção de 
veículos na segurança rodoviária” os ora-
dores centraram as suas intervenções so-
bre o contributo da inspeção de veículos 
na segurança rodoviária, de onde saiu 
reforçado o importante papel dos centros 
de inspeção na redução da sinistralidade 
e que as inspeções de veículos são fun-
damentais e têm um impacto direto na 
segurança rodoviária.
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ANCIA n.º 122

1
Passados 20 anos sobre a implementação das inspeções técnicas a veículos, é por todos reconhecido 
a enorme evolução do setor e o seu contributo para a segurança rodoviária e para a melhoria da qualidade 
de vida em Portugal;

2
A importância e o contributo da inspeção de veículos no cumprimento dos objetivos do plano nacional 
de segurança rodoviária de, até 2020, reduzir para metade o número de acidentes rodoviários e, até 2050, 
zero mortos;

3.
A necessidade de apostar numa mudança de mentalidades e na criação de uma verdadeira cultura 
de segurança rodoviária reforçando junto dos utentes uma relação de proximidade que lhes permita 
encarar a inspeção técnica aos veículos, não como unicamente uma imposição do Estado, mas como 
um contributo para a sua segurança;

4

um dos principais problemas do regime de inspeção periódica vigente em Portugal (e na Europa) 
é a existência de demasiados veículos com deficiências técnicas a circular na via pública e que estas 
deficiências têm um peso considerável nos acidentes, pelo que, como medida de segurança rodoviária, 
torna-se necessário promover a obrigatoriedade de inspeção periódica a todos os veículos a motor que 
circulam na via pública, designadamente:
a. Aos veículos a motor de 2 e 3 rodas;
b. Aos tratores agrícolas e máquinas industriais;
c. Aos veículos que apresentem danos estruturais na sequência da participação de um sinistro, bem como 
nos casos de alteração da titularidade do certificado de matrícula.
Ainda como medida de segurança rodoviária e num quadro ambiental – lateral à segurança  
rodoviária, mas central nas preocupações do País – concluiu-se da necessidade de implementar as 
inspeções periódicas obrigatórias para controlo das emissões, defendendo-se que os veículos a motor, 
independentemente da periodicidade prevista na lei e da sua utilização, devem ser submetidos a um ensaio 
extraordinário anual;

5
o contributo significativo das inspeções técnicas na prevenção rodoviária tem de continuar a ser 
complementado com uma forte ação por parte dos agentes fiscalizadores do trânsito, nomeadamente pela 
Polícia de Segurança Pública e Guarda nacional Republicana;

6
Desta convenção saiu reforçada a recomendação da AnCIA, bem acolhida pelo IMt I.P., no sentido 
de alguns dos serviços prestados por este instituto (relacionados com veículos) possam ser prestados pelos 
centros de inspeção;

7
A necessidade de avançar e implementar um novo sistema de comunicações entre os centros de inspeção 
e o IMt I.P., estando previsto um novo sistema a implementar brevemente, com novas funcionalidades 
e redução de custos nas comunicações;

8 As inspeções aos motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 250 cm3 vão arrancar                
no 2.º semestre de 2016;

9
Preocupação com o elevado número de novos centros de inspeção, que vai gerar dificuldades de vária 
ordem, nomeadamente, no controlo do sistema de inspeção, assim como na qualidade das inspeções 
e na segurança rodoviária;

10 A utilização nos centros de inspeção do “on-board Diagnostic” (oBD) que, atualmente, ainda é prematura, 
mas que será inevitável no futuro;

11

A necessidade de garantir a estabilização e o equilíbrio estrutural deste setor de atividade, tendo em 
conta que, desde finais de 2008, este setor não tem tido a estabilidade que se exige para desenvolver 
a sua atividade, com consecutivas alterações ao seu regime jurídico. É tempo de estabilizar este setor 
e permitir que os centros de inspeção possam exercer a sua atividade e, assim, garantir o interesse público, 
mormente a segurança rodoviária que está intimamente ligada ao estado de conservação dos veículos 
em circulação.
Este desafio exige uma profunda reflexão sobre este setor de atividade e sobre o importante papel que 
desempenha na nossa sociedade na redução da sinistralidade rodoviária, bem como sobre a criação 
de condições para o exercício desta atividade, não devendo, nem podendo, ser colocada em causa 
a sua sustentabilidade e solvabilidade, pressuposto essencial para continuar a garantir a qualidade e rigor 
na prestação deste serviço ao utente;
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João Carvalho
Presidente da AMT

Entrevista

como vai a ANciA relacionar-se com 
o Amt e o imt no que respeita aos cen-
tros de inspecção de veículos?

naturalmente que a AMt vai relacionar-
-se com a AnCIA dentro do melhor espí-
rito de cooperação institucional, na linha 
do que vinha a ser realizado durante o 
período em que exerci as funções de Pre-
sidente do Conselho Diretivo do IMt, IP, e, 
onde pude constatar também o elevado 
espírito com que representa os interesses 
do setor, e, pelo qual, o felicito.

todavia, a circunstância de presente-
mente estarmos na AMt, exige que se 
proceda a uma delimitação do seu âm-
bito de competências. 

E, estas circunscrevem-se fundamental-
mente às áreas de Regulação Económi-
ca, de Promoção e Defesa da Concor-
rência e de Supervisão dos Mercados da 
Mobilidade.

Qual a intervenção que o Amt vai ter 
com o sector das inspeções de veícu-
los? e em que medida pode contribuir 
para a eficácia dos mesmos? Quais as 
prioridades?

A intervenção da AMt no setor das ins-
pecções de veículos perpassa pelas três 
áreas da sua Missão identificadas no 
ponto anterior. As suas prioridades vão 
contudo situar-se no Investimento e nas 
Condições para a Competitividade em-
presarial.

Fazendo parte do caderno reivindica-
tivo da ANciA a necessidade de fazer 
abranger a inspecção de veículos a to-
dos os veículos circulantes na rodovia, 
como por exemplo os veículos agríco-
las, os ciclomotores e motociclos com 
menos de 250 cm3, como vê a Amt a 
possibilidade de regulamentar esses 
veículos?

A Autoridade da Mobilidade e dos 
transportes encara com “à priori” favorá-
vel a extenção das inspecções técnicas 
de veículos a todos os veículos circulan-
tes na rodovia.

neste contexto seria obviamente bem-
-vinda uma proposta fundamentada por 
parte da AnCIA.

como encara a possibilidade de cria-
ção no âmbito da Amt de um conse-
lho de inspecções técnicas de veículos 
onde podem ter assento representantes 

Setor pode exprimir as suas 
posições junto da aMT

desse organismo, bem como do imt, 
ipAc, gNr, psp, ANsr e ANciA, o qual, 
entre outras, teria como competência 
pronunciar-se previamente sobre os pro-
jetos legislativos?

nos termos dos Estutos da AMt apro-
vados pelo Decreto-Lei n.º 78/2014, de 
14 de Maio, não estão previstos para ne-
nhum setor, órgãos como o sugerido.

Em todo o caso esta particularidade 
de forma alguma reduz a possibilidade 
de o setor exprimir as suas posições junto 
da AMt, sempre que assim o entender.

Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos transportes
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Entrevista

Eduard Fernandes
Diretor executivo da CITA

Qual a influência que a citA tem hoje 
junto dos organismos de decisão euro-
peus e internacionais em termos de ins-
pecção de viaturas?

A CItA é um órgão consultivo da Direc-
ção dos transportes da organização das 
nações unidas - Comissão Económica 
para a Europa. Estamos a trabalhar bem 
em conjunto, como a DG MoVE, na Comis-
são da uE participando no Comité técni-
co e especificamente no Grupo de traba-
lho de Controlo técnico. Para além disso, 
acabámos de fazer dois projetos muito 
relevantes para a Comissão Europeia: Au-
tofore, dirigido à avaliação do impacto 
económico e social da inspecção de veí-
culos na Europa, e ECSS - para o desenvol-
vimento dos procedimentos de inspecção 
dos sistemas eletrónicos de veículos.

sabendo que o automóvel caminha 
rapidamente para o total automatismo e 
autonomia, qual na perspectiva da citA 
a melhor forma para manter um focus es-
pecial na ação do condutor e continuar 
a trabalhar na diminuição de acidentes?

Brevemente, com o desenvolvimento 

tecnológico introduzido nos veículos, os 
acidentes de automóvel deixarão de ser 
aceites pela sociedade. Ao mesmo tem-
po o fator humano vem sendo eliminado 
e, nessa altura será necessário prestar es-
pecial atenção à performance dos veícu-
los ao longo da sua vida útil, de forma a 
garantir as especificações de fábrica.

Isto significa que será necessário um 
enorme esforço para assegurar que os 
sistemas possam ser desenhados para 
que possam ser verificados regularmente 
e especificamente nas inspecções.

A inovação e desenvolvimento tecnoló-
gico obrigam a uma revisão dos procedi-
mentos de pti. Qual o papel da citA junto 
dos órgão de regulação e das marcas de 
automóveis nesta matéria? 

A CItA vem também desenvolvendo 
os seus próprios procedimentos para os 
sistemas e componentes eletrónicos es-
pecíficos. Muito do conhecimento está 
projetado no ECSS Sistema de Segu-
rança do Controlo Eletrónico, que é já 
uma realidade e está sendo melhorado 
permanentemente.

De qualquer forma acreditamos que 
é fundamental trabalhar em conjunto 
com os fabricantes, o que vimos fazendo 
regularmente.

Quais as principais conclusões que se 
podem tirar da convenção do dubai?

A conferência da CItA no Dubai foi 
um grande sucesso. Estiveram presentes 
mais de 400 delegados vindos de todo o 
mundo. tivemos a oportunidade de po-
der partilhar a nova estratégia da CItA 
que tem em consideração os diferentes 
estádios de desenvolvimento do proces-
so de inspecção e propusemo-nos traba-
lhar diferenciadamente, acompanhando 
assim as diferentes evoluções de cada 
região do mundo.

Foram criados novos grupos de traba-
lho, como o “novos sistemas de inspe-
ção”, “Medidas anti-fraude” e “novos paí-
ses a inspecionar”.

Apesar disso, foi possível verificar que 
alguns membros têm potencial para 
desenvolver o processo de inspecção 
introduzindo novas técnicas, tais como o 
“e-call”, “control de estabilidade” e outras.

É fundamental trabalhar 
com os fabricantes de automóveis

CItA - International Motor Vehicle Inspection Committee



OUTONO 2015 25

Com o crescimento económico mun-
dial, a necessidade de testar os com-
ponentes de automóveis e a procura 
de serviços relacionados com o melhor 
comportamento dos seus componen-
tes, ganhou uma importância crucial 
ao nível da melhoria das condições de 
segurança. A conferência, que incluiu 
sessões interativas plenárias, oficinas e 
fórum de discussão sob o tema “Reforçar 
o valor da inspeção de veículos”, esteve 
também focada nos desafios e oportuni-
dades da indústria de inspeção veículos 
em todo o mundo.

John Cobbaut, Presidente da CItA, en-
tusiasmado com o momento actual ex-
pressou que “na crescente comunidade 
globalizada, a inspeção de veículos é es-
sencial na promoção da segurança, no 
transporte seguro e amigo do ambiente, 
bem como na sua sustentabilidade”.

o evento foi coorganizado pela EnoC, 
Companhia petrolífera dos Emiratos, a  
tasjeel, e a CItA. os investimentos futu-
ros do setor e a harmonização da sua 
regulamentação a nível global foram al-
guns dos temas debatidos. “Foi um prazer 
acolher todos os participantes para esta 
conferência nos Emirados Árabes unidos 
que, como o país, tem feito grandes pro-
gressos para alcançar os mais elevados 
padrões nesta matéria”, consideraram os 
organizadores.

nos três dias de conferência foram 
mais de 60 os oradores, provenientes dos 
comités de regulação, da administração, 
operadores e fabricantes de equipamen-
tos, que abordaram e discutiram sobre as 
melhores práticas e o futuro das inspe-
ções de veículos.

A estratégia da CItA ficou clara e pode 

ancia participou na 17.ª assembleia
da ciTa nos emirados Árabes unidos
A AnCIA esteve mais uma vez presente no maior evento mundial sobre o setor 
das inspeções de veículos, desta vez no Dubai. As inspeções de veículos foram 
consideradas fundamentais para a segurança rodoviária e para 
a sustentabilidade do planeta.

Luis Ferreira, 
Representante da AnCIA no Dubai

dizer-se que é baseada num sistema de 
abordagem para alcançar uma mobili-
dade segura e sustentável. Assim, procura 
responder aos fatores-chave que afetam 
essa mobilidade, fazendo o reconheci-
mento e explorando a influência de no-
vas tecnologias neste sistema: “o objetivo 
é satisfazer a necessidade de otimizar a 
Interação entre os fatores-chave - condu-
tor, veículos e infraestruturas”.

A CItA coloca o enfoque na otimização 
e benefícios que as novas tecnologias 
proporcionam nas inspeções de veícu-
los, para torná-las mais eficientes e efi-
cazes, e na captação e divulgação das 
oportunidades que se deparam a cada 
momento por via da introdução e do rá-
pido crescimento dessas mesmas novas 
tecnologias.

nesse sentido e pelas exposições apre-
sentadas pode dizer-se que a conferên-

cia foi uma excelente ocasião para ex-
plorar e progredir estas oportunidades e 
perceber bem que os caminhos do futu-
ro próximo passam fundamentalmente 
pela capacidade tecnológica e a sua 
rápida expansão. 

Foi por todos reconhecido que hoje, 
a inspeção de veículos é já um serviço 
de classe mundial, e um imperativo para 
garantir que todos os veículos estão em 
condições de circular, promovendo as-
sim a segurança dos veículos a motor, e 
o efeito das emissões no meio ambiente.
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tal como é do conhecimento geral, 
está desde há algum tempo previsto pelo 
Governo o início das inspecções periódi-
cas às motos, tal como acontece com os 
automóveis há já vários anos.

Ao contrário dos veículos de quatro 
rodas, nas motos este processo foi con-
testado em toda a Europa, pelo simples 
facto de se ter provado que a percenta-
gem de acidentes causados por falha 
mecânica nos veículos de duas rodas é 
perfeitamente desprezível.

os estudos aprofundados efectuados 
em vários países europeus vieram provar 
que nas motos o comportamento hu-
mano é o principal factor da causa de 
acidentes.

Apenas 0,3 % dos acidentes poderão 
ter como causa primordial uma qualquer 
falha mecânica, derivada de uma falha 
de manutenção ou de uma reparação 
mal feita.

É assim extremamente duvidosos que a 
implementação de inspecções periódi-
cas aos veículos de duas rodas pudesse 
vir a ter como consequência positiva um 
decréscimo do número de acidentes.

A verdade é que os motociclistas es-
tão normalmente muito mais cientes de 
eventuais problemas técnicos nas suas 
motos, pela simples razão que essas fa-
lhas têm sempre um impacto bem no-
tado na facilidade de condução, nas 
performances e claro está na segurança 
nos próprios veículos.

Por outro lado, existirá ainda o proble-
ma da deslocação aos centros de ins-
pecção dedicados aos veículos de duas 
rodas, não apenas no que diz respeito à 
distância a percorrer para tal mas tam-
bém no que concerne aos próprios cus-
tos dessa mesma deslocação, sem que 
daí advenham benefícios evidentes.

Restarão assim a razão da “segurança 
contra roubos” ou adulteração das ca-
racterísticas como motivação para as 
ditas inspecções, bem como o controlo 
das emissões.

Quanto a este último ponto, o teste aos 
gazes emitidos pelos escapes não está 
actualizado e não existe ainda uma me-
todologia harmonizada pelo que se cor-
re o risco de existirem países mais permis-
sivos que outros, com as consequências 
nefastas daí inerentes.

Quando a Secretaria de Estado dos 
transportes anunciou a implementação 
das inspecções periódicas às motos, de 
imediato a Federação de Motociclismo 
de Portugal se colocou à disposição para 
colaborar na respectiva regulamentação, 
caso este desiderato não fosse cancela-
do e a verdade é que desde há cerca de 
dois anos que não há novidades.

Pensamos que o caminho mais correc-
to a seguir passaria por uma política de 
garantias de longa duração por parte 
dos fabricantes, o que obrigaria de fac-
to os proprietários de motos a manterem 
um elevado nível de manutenção dos 
seus veículos, sem que daí resultassem 
custos adicionais.

Dado que recentemente o assunto vol-
tou à ordem do dia, conviria recordar al-
guns factos:

Jorge Pessanha Viegas

Motos (bem) inspeccionadas

Ex-presidente Adjunto da Federação 
Internacional de Motociclismo

1. Os proprietários de motos são bem 
mais zelosos na correcta manutenção 
dos seus veículos superando normal-
mente os standards de segurança de 
origem;

2. Vem isto a propósito de que normal-
mente as chamadas transformações ou 
“tunning” das motos têm o propósito de 
as melhorarem, sobretudo no capítulo 
da segurança ativa – potência de tra-
vagem, qualidade das suspensões, etc., 
para além da estética personalizada;

3. Esta actividade de “tunning” repre-
senta em Portugal muita mão de obra 
qualificada;

4. Conviria portanto que a regulamen-
tação das inspecções periódicas não 
viesse acabar com uma indústria impor-
tante no sector, desde que não se alte-
rem as características de homologação 
das motos;

5. Conviria também que os industriais 
que pensam investir nos centros de ins-
pecção dedicados às motos, façam 
muito bem as suas contas, pois se calhar 
nem em todos os Distritos haverá massa 
crítica suficiente para que esses mes-
mos investimentos tenham o desejado 
retorno financeiro;

6. Tanto a F.M.P. como a A.C.A.P. estão 
de acordo que tem de haver um preço 
mais baixo para as inspecções de mo-
tos relativamente ao dos automóveis;

Pensamos que só após a tomada de 
posse de um novo Governo este assunto 
irá de novo merecer uma atenção defi-
nitiva, pois não é nem urgente nem tam-
pouco muito desejado pelo sector.

Assim, a ir para a frente que se faça 
com tempo e bem pensado!

opinião
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Todos temos projetos por realizar em qualquer fase da 
nossa vida. Se está determinado e este é o momento certo 
para os concretizar, estamos preparados para responder 
ao seu desafio com uma proposta competitiva. 

Faça já a sua simulação em www.bancobic.pt
e venha ter connosco.

Se é um crédito que procura, encontra-o no Banco BIC.

CRÉDITO PESSOAL
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Com a publicação da Lei n.º 67/2013, 
de 28 de agosto, que estabelece a Lei-
-quadro das entidades administrativas 
independentes com funções de regula-
ção da atividade económica dos setores 
privado, público e cooperativo, o Instituto 
da Mobilidade e dos transportes (IMt, I. P.) 
foi reestruturado, sucedendo-lhe a Auto-
ridade da Mobilidade e dos transportes 
(AMt) nas suas atribuições em matéria 
de regulação, de promoção e defesa da 
concorrência no âmbito dos transportes 
terrestres, fluviais e marítimos:

o iMT, i.P., missão e atribuições

o IMt, I.P. tem por missão o exercício das 
funções de regulamentação técnica, de 
licenciamento, coordenação, fiscalização 
e planeamento no setor dos transportes 
terrestres, fluviais e respetivas infraestrutu-
ras e na vertente económica do setor dos 
portos comerciais e transportes marítimos, 
bem como a gestão de contratos de con-
cessão em que o Estado seja concedente 
nos referidos setores ou em outros setores, 
nomeadamente relativos a transporte aé-
reo e infraestruturas aeroportuárias (Cf. 
Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de outu-
bro, alterado e republicado pelo Decreto-
-Lei n.º 77/2014, de 14 de maio, com as 
alterações constantes no Decreto-Lei n.º 
83/2015, de 21 de maio).

atribuições genéricas: 

•  Apoiar o Governo na implementação e 
avaliação de políticas para os setores 
da mobilidade, dos transportes terrestres, 
fluviais e dos portos comerciais e trans-
portes marítimos, na sua vertente eco-
nómica, e das infraestruturas rodoviárias, 
assegurando a sua coordenação inter-
na com os subsistemas de circulação e 
segurança e delineando estratégias de 
articulação intermodal;  

•  Acompanhar a gestão de contratos 
de concessão nos quais o Estado seja 
concedente em setores não incluídos 
na alínea anterior, nomeadamente rela-
tivos a transporte aéreo e infraestruturas 
aeroportuárias, na sequência de de-
terminação específica de poderes por 
parte da tutela; 

•   Apoiar o Governo na elaboração de 
diplomas legais e regulamentares e na 
preparação e condução de procedi-
mentos pré-contratuais nos setores dos 
transportes terrestres, fluviais e dos por-
tos comerciais e transportes marítimos, 
na sua vertente económica, e das in-
fraestruturas rodoviárias, no âmbito das 
suas atribuições; 

•  Representar o Estado Português, em arti-
culação com o Ministério dos negócios 
Estrangeiros, em organismos internacio-
nais dos setores da mobilidade, dos trans-

destaque

portes terrestres e das infraestruturas rodo-
viárias, acompanhando ou assegurando, 
quando necessário, a representação e 
participação internacionais no setor dos 
portos comerciais e transportes marítimos, 
sem prejuízo da representação da AMt 
enquanto autoridade reguladora.

atribuições em matéria de 
mobilidade e transportes terrestres: 

•  Assessorar o Governo no exercício dos 
seus poderes de concedente de serviços 
de transporte público, nomeadamente 
acompanhando os contratos de forneci-
mento de serviço público nessa matéria, 
incluindo contratos de concessão e con-
tratos de prestação de serviços;

•   Autorizar, nos termos da lei, os serviços de 
transporte público de passageiros; 

•   Colaborar na implementação da política 
tarifária dos transportes públicos; 

•   Assegurar, no âmbito das suas atribui-
ções, em ligação com a Autoridade na-
cional de Segurança Rodoviária (AnSR), 
o cumprimento das melhores práticas 
em matéria de segurança rodoviária;

•   Promover a definição e atualização do 
quadro normativo e regulamentar do 
setor dos transportes terrestres, designa-
damente o acesso e permanência das 
atividades transportadoras e das respeti-
vas profissões, bem como as condições 

a nova orgânica do setor

Paulo andrade
PCE do IMT



OUTONO 2015 29

de emissão de títulos habilitantes e de 
certificados profissionais;

•   Autorizar, licenciar e fiscalizar o exercício 
das atividades de transporte terrestre e 
complementares, incluindo a coorde-
nação do processo de licenciamento e 
gestão de plataformas e outras instala-
ções logísticas, nos termos da legislação 
aplicável; 

•   Certificar profissionais dos transportes 
terrestres e promover a habilitação dos 
condutores, reconhecer, licenciar e super-
visionar as entidades formadoras e exami-
nadoras sujeitas à sua supervisão, definir 
as políticas de formação e garantir e fisca-
lizar a sua aplicação;

•   Definir as condições da emissão, revalida-
ção, troca e apreensão de títulos de con-
dução e certificados profissionais;

•   Acompanhar a aplicação da regula-
mentação social no domínio dos trans-
portes rodoviários, enquanto autoridade 
nacional responsável pela implementa-
ção dos respetivos instrumentos de con-
trolo (tacógrafos);

•   Aprovar, homologar e certificar veículos 
e equipamentos afetos aos sistemas de 

transporte terrestre, garantindo os padrões 
técnicos e de segurança exigidos, licen-
ciando as entidades intervenientes nos 
processos de certificação e inspeção;

•   Promover os aperfeiçoamentos técnicos 
em veículos rodoviários e ferroviários, in-
cluindo componentes, equipamentos, 
materiais, bem como infraestruturas, ofi-
cinas de manutenção e outros meios 
de exploração do transporte ferroviário, 
em conformidade com as normas legais 
aplicáveis e a evolução tecnológica, com 
o objetivo de melhorar a segurança e a 
eficiência da exploração dos transportes 
rodoviários e ferroviários, a interoperabili-
dade e a redução de impactos ambien-
tais negativos;

•  Assegurar as funções de autoridade na-
cional de segurança ferroviária, nos ter-
mos da legislação em vigor; 

•  Assegurar a gestão dos registos nacio-
nais do setor dos transportes, designada-
mente de veículos, infraestruturas ferro-
viárias, centros de insp eção, condutores, 
escolas de condução, empresas trans-
portadoras e atividades complemen-
tares, serviços de transporte público de 

passageiros e profissionais de transporte; 
•  Acompanhar a elaboração de instrumen-

tos de gestão territorial, bem como de ins-
trumentos setoriais de escala nacional;

•  Assegurar, em articulação com a Autori-
dade nacional de Proteção Civil (AnPC), 
o planeamento da utilização dos trans-
portes terrestres em situação de crise e de 
guerra e apoiar o Governo na tomada de 
decisões no âmbito do Sistema nacional 
de Planeamento Civil de Emergência;

•  Propor, em articulação com a ANPC, a 
representação nacional nos comités cor-
respondentes do Alto Comité de Planea-
mento Civil de Emergência/organização 
do tratado Atlântico norte (otAn).

a aMT, missão e atribuições

A AMt (entidade reguladora) tem por mis-
são regular e fiscalizar o setor da mobili-
dade e dos transportes terrestres, fluviais, 
ferroviários, e respetivas infraestruturas, e 
da atividade económica no setor dos 
portos comerciais e transportes marítimos, 
enquanto serviços de interesse económi-
co geral e atividades baseadas em redes, 
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através dos seus poderes de regulamen-
tação, supervisão, fiscalização e sancio-
natórios, com atribuições em matéria 
de proteção dos direitos e interesses dos 
consumidores e de promoção e defesa 
da concorrência dos setores privados, pú-
blico, cooperativo e social (Cf. Decreto-Lei 
n.º 78/2014, de 14 de maio).

atribuições: 

•  Zelar pelo cumprimento do enquadra-
mento legal, nacional, internacional e 
da união Europeia, aplicável à regula-
ção, supervisão, promoção e defesa da 
concorrência, visando o bem público, 
a defesa dos interesses dos cidadãos e 
dos operadores económicos, fiscalizan-
do aquelas atividades e serviços, san-
cionando infrações de natureza adminis-
trativa e contraordenacional, de acordo 
com os presentes estatutos e demais le-
gislação aplicável;

•  Exercer funções de consulta à Assembleia 
da República, a pedido desta, no domínio 
das suas atribuições; 

•  Participar e, a pedido do Governo, em ar-
ticulação com o Ministério dos negócios 
Estrangeiros, assegurar a representação 
do Estado, em organismos e fora nacio-
nais, europeus e internacionais com rele-
vância para a respetiva atividade; 

•  Promover a progressiva adaptação do en-
quadramento legal aplicável aos setores 
e às atividades de mobilidade abrangi-
dos pela sua missão, no quadro do de-
senvolvimento sustentável, da utilização 
eficiente dos recursos e de padrões ade-
quados de qualidade dos serviços presta-
dos aos consumidores/utilizadores e aos 
cidadãos em geral; 

•  Assegurar os mecanismos de acompa-
nhamento e avaliação dos níveis de ser-
viço e de funcionamento dos mercados, 
das empresas nos setores regulados e na 
economia em geral, bem como de super-
visão do cumprimento de objetivos eco-
nómico-financeiros, quando tal for defini-
do por instrumentos legais ou contratuais; 

•  Definir regras e princípios gerais relativos 
à estrutura de custeio e formação de pre-
ços e tarifas nos setores regulados, emitin-
do parecer sobre as propostas de regu-
lamentos de tarifas e outros instrumentos 
tarifários, designadamente quando estas 

se encontrem relacionadas com obriga-
ções de serviço público; 

•  Emitir instruções vinculativas às entidades 
reguladas no âmbito dos seus poderes 
de regulação, de promoção e defesa da 
concorrência e de supervisão; 

•  Regular e assegurar o acesso livre, equita-
tivo e não discriminatório, pelos diversos 
operadores, à infraestrutura ferroviária, 
rodoviária e portuária, definindo regras e 
atribuindo prioridades no que respeita à 
repartição da respetiva capacidade;

•  Mediar e resolver os litígios que surjam no 
âmbito dos setores regulados, nos termos 
definidos na lei e nos presentes estatutos; 

•  Emitir recomendações sobre a conce-
ção, desenho e alteração dos contratos 
de fornecimento de serviços públicos, 
incluindo concessões e contratos cele-
brados em regime de parcerias público-
-privada nos setores regulados; 

•  Definir os requisitos gerais base para a 
caracterização das situações em que 
se justifica a previsão ou imposição de 
obrigações de serviço público, e a con-
tratualização de serviços de transporte 
público de passageiros, incluindo cabo-
tagem insular, no quadro da legislação 
nacional e da união Europeia aplicável; 

•  Definir as regras necessárias à aplicação 
de normas e resoluções emanadas dos 
organismos internacionais de normaliza-
ção técnica, na vertente económica dos 
setores regulados;

•  Promover a defesa dos direitos e interes-
ses dos consumidores e utentes em rela-
ção aos preços, aos serviços e respetiva 
qualidade; 

•  Assegurar a objetividade das regras de 
regulação e a transparência das relações 
entre operadores e entre estes e os consu-
midores/utilizadores; 

•  Promover a investigação sobre o mercado 
dos transportes terrestres e sua regulação, 
desenvolvendo estudos e outras iniciati-
vas e estabelecendo para o efeito, com 
outras entidades, os protocolos de asso-
ciação ou de cooperação que se revela-
rem adequados; 

•  Monitorizar e acompanhar as atividades 
dos mercados do setor marítimo-portuário, 
da mobilidade e dos transportes terrestres, 
fluviais e marítimos, auscultando as enti-
dades relevantes nos diferentes modos; 

•  Promover e defender a concorrência no 

setor da mobilidade e dos transportes 
terrestres, fluviais, marítimos, ferroviários, no 
setor dos portos comerciais e respetivas in-
fraestruturas, em estreita cooperação com 
a Autoridade da Concorrência, nomea-
damente nos termos do regime jurídico 
da concorrência; 

•  Instaurar e instruir processos de inquérito 
e levantar autos de contraordenação 
da competência da AMt e aplicar as 
respetivas coimas, custas processuais e 
sanções acessórias; 

•  Colaborar com as entidades reguladoras 
afins e estabelecer relações com entida-
des reguladoras congéneres e com os 
organismos europeus e internacionais re-
levantes, numa ótica de cooperação inter-
nacional, nomeadamente através da ce-
lebração de protocolos de cooperação; 

•  Acompanhar e estudar as melhores prá-
ticas internacionais, numa perspetiva de 
benchmark; 

•  Assegurar a criação e a gestão de uma 
base de dados com informação atuali-
zada sobre setores regulados, incluindo o 
cadastro geral das infraestruturas terres-
tres e portuárias; 

•  Participar na definição, implementação 
e avaliação das linhas estratégicas e da 
política nacional em todas as áreas rela-
tivas à regulação; 

•  Apoiar o Governo e a Assembleia da Re-
pública na implementação e avaliação 
das políticas referidas na alínea anterior, 
incluindo com a elaboração de parece-
res, estudos e informações; 

•  Colaborar na elaboração de diplomas 
legais nos setores da mobilidade, dos 
transportes terrestres, das infraestruturas 
rodoviárias, dos portos comerciais e dos 
transportes marítimos, na sua vertente 
económica, bem como propor a adoção 
de medidas legislativas e regulamentares 
no âmbito das suas atribuições; 

•  Exercer as demais atribuições que se mos-
trem necessárias ao cumprimento da sua 
missão, nos termos dos presentes estatu-
tos e demais legislação aplicável.

atribuições em matéria  
de mobilidade, transportes terrestres 
e infraestruturas rodoviárias: 

•  Identificar as situações em que se justifi-
ca a previsão ou imposição de obriga-
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ções de serviço público e a contratuali-
zação de serviços de transporte público 
rodoviário de passageiros, no quadro da 
legislação nacional e da união Europeia 
aplicável; 

•  Participar na elaboração das regras ge-
rais e dos princípios aplicáveis à política 
tarifária dos transportes públicos e das in-
fraestruturas rodoviárias; 

•  Desempenhar funções de monitorização 
e de acompanhamento relativas a ativi-
dades relacionadas com o setor da mobi-
lidade e dos transportes, incluindo o con-
trolo das atividades de inspeção técnica 
de veículos e de realização de exames de 
condução; 

•  Regular a atualização, modernização e 
harmonização da regulamentação técni-
ca das infraestruturas rodoviárias; 

•  Definir os níveis de desempenho das in-
fraestruturas rodoviárias; 

•  Fiscalizar o cumprimento das obriga-
ções pelos operadores dos setores re-
gulados, bem como o cumprimento por 
parte das concessionárias e subcon-
cessionárias das respetivas obrigações 

legais, regulamentares e contratuais; 
•  Garantir a participação dos utilizadores 

na gestão de qualidade das infraestrutu-
ras rodoviárias; 

•  Definir e aprovar a regulamentação apli-
cável ao sistema de identificação ele-
trónica de veículos para cobrança de 
portagens, constituído pelos sistemas, 
normas e procedimentos técnicos que 
sustentam o processamento da informa-
ção sobre os eventos de tráfego e sobre 
a deteção do dispositivo eletrónico insta-
lado nos veículos, recolhida a partir de 
equipamentos de identificação ou dete-
ção eletrónica, utilizados pelas Estradas 
de Portugal, S.A, as concessionárias ou 
as subconcessionárias, os distribuidores e 
importadores dos dispositivos eletrónicos 
de veículos, bem como as entidades de 
cobrança das taxas de portagem; 

•  Mediar, na qualidade de órgão de con-
ciliação, nos termos do artigo 10.º da 
Decisão n.º 2009/750/CE, da Comissão, 
de 6 de outubro de 2009, as relações 
entre as concessionárias ou operadoras 
de cobrança de portagens de infraes-

truturas rodoviárias localizadas em terri-
tório nacional e os fornecedores do ser-
viço eletrónico europeu de portagem, 
com contrato celebrado ou em fase de 
negociação, assegurando que as con-
dições contratuais impostas não são dis-
criminatórias e refletem corretamente os 
custos e riscos incorridos pelas partes no 
contrato, em respeito do direito da união 
Europeia em vigor; 

•  Assegurar e monitorizar a defesa dos di-
reitos e interesses dos utentes; 

•  Analisar as reclamações dos utilizadores 
e os conflitos que envolvam os operado-
res, nomeadamente, apreciando-os, pro-
movendo a conciliação entre as partes, 
em termos processuais simples, expeditos 
e tendencialmente gratuitos; 

•  Exercer as funções de autoridade de nor-
malização em matéria de infraestruturas 
rodoviárias; 

•  Exercer as demais funções previstas nou-
tros instrumentos legais ou contratuais, 
designadamente nos contratos de con-
cessão e subconcessão da infraestrutu-
ra rodoviária.
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legiSlação nacional

Decreto-Lei n.º 18/2015, de 2 de fevereiro
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 78/2014, de 14 
de maio, que aprova os estatutos da Autoridade da Mobilida-
de e dos transportes, harmonizando o regime da atribuição da 
compensação por cessação de funções dos titulares de car-
gos de direção. Publicado no Diário da República, 1.ª série - n.º 
22 - 2 de fevereiro de 2015.

Portaria n.º 196-B/2015, de 2 de julho
Aprova os modelos de vinhetas/dísticos identificadores, bem 
como anotação da conformidade da instalação, dos veículos 
que utilizam gás de petróleo liquefeito (GPL) ou gás natural 
comprimido (GnC) ou gás natural liquefeito (GnL) como com-
bustível.Publicado no Diário da República, 1.ª série - n.º 127 - 2 
de julho de 2015.

Portaria n.º 209/2015, de 16 de julho
Aprova os Estatutos do Instituto da Mobilidade e dos transpor-
tes, I. P. Publicado no Diário da República, 1.ª série - n.º 137 - 16 
de julho de 2015. 

Resolução n.º 38-D/2015, de 23 de julho
Designa o conselho de administração da Autoridade da Mobi-
lidade e dos transportes. Publicada no Diário da República, 2.ª 
série - n.º 142 - 23 de julho de 2015.

Despacho n.º 8504/2015, de 4 de Agosto
Designa, em regime de substituição, como presidente do 
conselho diretivo do Instituto da Mobilidade e dos transportes 
o mestre Paulo Jorge Marcelino Baptista de Andrade. Publi-
cado no Diário da República, 2.ª série - n.º 150 - 4 de agosto 
de 2015.

DeliBeRaçÕeS Do conSelHo DiReTivo Do iMT i.P.

Deliberação do Conselho Diretivo, de 28 de abril de 2015
Determina que o prazo a considerar para implementação das 
alterações necessárias ao cumprimento dos novos requisitos 
técnicos impostos pela Portaria n.º 221/2012, de 20.07, é de 2 
anos a contar a partir da data de notificação dos respetivos 
contratos de gestão.

Destaques legislação

Deliberação do Conselho Diretivo, de 23 de junho de 2015
Considerando que as limitações atualmente impostas à cessão 
de posição contratual pelas entidades gestoras de centros de 
inspeção técnica de veículos podem criar obstáculos ao inves-
timento e comprometer os objetivos de interesse público que 
presidiram à publicação da Lei nº 11/2011, permite a cessão 
da posição contratual antes da aprovação do centro.

legiSlação coMuniTÁRia

Regulamento n.º 78 da Comissão Económica das na-
ções unidas para a Europa (unECE)
Disposições uniformes relativas à homologação de veículos das 
categorias L1, L2, L3, L4 e L5 no que se refere à travagem. Publi-
cado no Jornal oficial da união Europeia de 30.01.2015.

Decisão de Execução (uE) 2015/158 da Comissão, de 30 
de janeiro de 2015
Relativa à aprovação de dois alternadores de elevada eficiên-
cia da empresa Robert Bosch GmbH como tecnologia ino-
vadora para reduzir as emissões de Co2 dos automóveis de 
passageiros, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
443/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho. Publicada no 
Jornal oficial da união Europeia de 31.01.2015.

Regulamento (uE) 2015/166 da Comissão, de 3 de feve-
reiro de 2015
Completa e altera o Regulamento (CE) n.º 661/2009 do Parla-
mento Europeu e do Conselho no que diz respeito à inclusão de 
determinados procedimentos, métodos de avaliação e requisi-
tos técnicos e que altera a Diretiva 2007/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e os Regulamentos (uE) n.º 1003/2010, 
(uE) n.º 109/2011 e (uE) n.º 458/2011 da Comissão. Publicado 
no Jornal oficial da união Europeia de 4.02.2015.

Decisão de Execução (uE) 2015/206 da Comissão, de 9 
de fevereiro de 2015
Relativa à aprovação do sistema de iluminação exterior eficien-
te que utiliza díodos emissores de luz da Daimler AG como tec-
nologia inovadora para a redução das emissões de Co2 dos 
automóveis de passageiros em conformidade com o Regula-
mento (CE) n.º 443/2009 do Parlamento Europeu e do Conse-
lho. Publicado no Jornal oficial da união Europeia de 10.2.2015. 

janeiro a agosto de 2015



OUTONO 2015 33

Regulamento Delegado (uE) 2015/208 da Comissão, de 
8 de dezembro de 2014
Completa o Regulamento (uE) n.º 167/2013 do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de segu-
rança funcional dos veículos para a homologação dos veículos 
agrícolas e florestais. Publicado no Jornal oficial da união Euro-
peia de 17.2.2015. 

Decisão de Execução (uE) 2015/295 da Comissão, de 24 
de fevereiro de 2015
Relativa à aprovação do alternador eficiente MELCo GXi como 
tecnologia inovadora para reduzir as emissões de Co2 dos au-
tomóveis de passageiros, na aceção do Regulamento (CE) n.º 
443/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho. Publicado no 
Jornal oficial da união Europeia de 25.2.2015.

Diretiva (uE) 2015/413 do Parlamento Europeu e do Con-
selho de 11 de março de 2015
Visa facilitar o intercâmbio transfronteiriço de informações sobre 
infrações às regras de trânsito relacionadas com a segurança 
rodoviária. Publicado no Jornal oficial da união Europeia de 
13.3.2015. 

Regulamento de Execução (uE) 2015/504 da Comissão, 
de 11 de março de 2015
Aplica o Regulamento (uE) n.° 167/2013 do Parlamento Euro-
peu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos adminis-
trativos para a homologação e fiscalização do mercado de veí-
culos agrícolas e florestais. Publicado no Jornal oficial da união 
Europeia de 28.3.2015. 

Regulamento n.° 100 da Comissão Económica das na-
ções unidas para a Europa (unECE)
Prescrições uniformes relativas à homologação de veículos no 
que diz respeito a requisitos específicos relativos ao grupo mo-
topropulsor elétrico. Publicado no Jornal oficial da união Euro-
peia de 31.3.2015. 

Regulamento (uE) 2015/562 da Comissão, de 8 de abril 
de 2015
Altera o Regulamento (uE) n.º 347/2012 da Comissão, que dá 
execução ao Regulamento (CE) n.º 661/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo às prescrições para homologa-
ção de certas categorias de veículos a motor no que se refere 
a sistemas avançados de travagem de emergência. Publicado 
no Jornal oficial da união Europeia de 9.4.2015. 

Regulamento n.º 118 da Comissão Económica das na-
ções unidas para a Europa (unECE)  
Prescrições uniformes relativas ao comportamento ao fogo e/
ou à impermeabilidade aos combustíveis ou aos lubrificantes 
dos materiais utilizados na construção de determinadas cate-
gorias de veículos a motor. Publicado no Jornal oficial da união 
Europeia de 21.4.2015. 

Regulamento (uE) 2015/758 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de abril de 2015
Relativo aos requisitos de homologação para a implantação 
do sistema eCall a bordo com base no número 112 em veículos 
e que altera a Diretiva 2007/46/CE. Publicado no Jornal oficial 
da união Europeia de 19.5.2015. 

Regulamento n.º 107 da Comissão Económica das na-
ções unidas para a Europa (unECE) 
Disposições uniformes relativas à homologação de veículos das 
categorias M2 ou M3 no que respeita às suas características 
gerais de construção [2015/922]. Publicado no Jornal oficial 
da união Europeia de 18.6.2015. 

Regulamento n.º 110 da Comissão Económica das na-
ções unidas para a Europa (unECE) 
Prescrições uniformes relativas à homologação de: I. Compo-
nentes específicos dos veículos a motor que utilizam gás natural 
comprimido (GnC) e/ou gás natural liquefeito (GnL) no seu 
sistema de propulsão II. Veículos no que respeita à instalação 
dos componentes específicos de um tipo homologado para 
utilização de gás natural comprimido (GnC) e/ou gás natural 
liquefeito (GnL) no seu sistema de propulsão [2015/999]. Publi-
cado no Jornal oficial da união Europeia de 30.6.2015.

Regulamento n.º 120 da Comissão Económica das na-
ções unidas para a Europa (unECE) 
Prescrições uniformes relativas à homologação de motores de 
combustão interna a instalar em tratores agrícolas e florestais 
e em máquinas móveis não rodoviárias no que diz respeito à 
medição da potência útil, do binário útil e do consumo especí-
fico de combustível [2015/1000]. Publicado no Jornal oficial da 
união Europeia de 30.6.2015.

Regulamento n.º 83 da Comissão Económica para a Eu-
ropa da organização das nações unidas (unECE)
Prescrições uniformes relativas à homologação de veículos no 
que respeita à emissão de poluentes em conformidade com as 
exigências do motor em matéria de combustível [2015/1038].
Publicado no Jornal oficial da união Europeia de 3.7.2015. 

Regulamento n.º 95 da Comissão Económica das na-
ções unidas para a Europa (unECE)
Prescrições uniformes relativas à homologação de veículos no 
que respeita à proteção dos ocupantes em caso de colisão 
lateral [2015/1093]. Publicado no Jornal oficial da união Euro-
peia de 10.7.2015.

Fontes: Diário da República (www.dre.pt),
© união Europeia, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2015
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a opção eléctrica

um artigo de opinião só responsabiliza o 
seu autor. não é meu hábito comentar ou 
dar uma opinião visando apenas um con-
texto politicamente correto. A controvérsia 
é um bom sinal de vivência e sintoma de 
interesse pelo tema. Pretendo sempre aler-
tar os leitores para factos e acontecimen-
tos que, no meu entendimento, devem ser 
assinalados e eventualmente abordados 
e debatidos sem entraves. 

É hoje comum ouvir dizer que o 2.º 
choque petrolífero, originado pela res-
trição nos anos 90 da oferta dos países 
produtores árabes, acabou com a utili-
zação intensiva do petróleo para produ-
zir eletricidade nos países desenvolvidos 
ocidentais. o 3.º choque petrolífero em 
2008 baseado nas necessidades cres-
centes de energia por parte das potên-
cias emergentes como a Índia e a China 
pode levar-nos à redução drástica do uso 
do petróleo nos transportes. Isto coincidiu 
com a entrada no mercado dos veículos 
elétricos, embora numa primeira fase te-
nham sido os veículos híbridos os maiores 
protagonistas. o veículo verdadeiramente 

elétrico só vai aparecer no mercado em 
quantidade e capaz de seduzir os consu-
midores daqui a 20 anos. São conclusões 
de um estudo recente do ADAC, o maior 
clube de automobilistas alemães. Esta é 
a verdade que o marketing das marcas 
e a excessiva tendência ecológica de 
alguns pretende iludir. Será preciso uma 
nova geração de baterias para termos 
em pleno a mobilidade elétrica, pois as 
baterias atuais ainda são muito pesadas, 
caras e com pouca capacidade de ar-
mazenamento de energia para permitir a 
massificação da mobilidade elétrica. 

neste momento, a autonomia de um veí-
culo elétrico é no máximo de 180 km. os 
recarregamentos ultra-rápidos demoram 
no mínimo 30 minutos e para tal é preciso 
que esteja instalada uma rede de postos 
de recarregamento rápido. Contrariando 
a ideia que alguns vanguardistas preten-
dem dar sobre a utilização do veículo elé-
trico num futuro próximo, um Relatório da 
Agência Internacional de Energia afirma 
claramente que a penetração do veículo 
elétrico no mercado da união Europeia 
até 2030 será inferior a 1%.!! Estamos, pois, 
perante uma “moda” ecológica que não 

tem para já aplicação prática no dia a 
dia das nossas vidas, mas que alguns po-
líticos teimam em propagandear. 

É também despropositado ligar a entra-
da no mercado do veículo elétrico com a 
crescente penetração das energias reno-
váveis. uma coisa é o combate à exces-
siva dependência portuguesa face aos 
combustíveis fósseis, outra é a submissão 
à vontade de transformar a mobilidade 
elétrica na salvação nacional. Desiludam-
-se aqueles que, apoiados em gráficos, es-
tudos e previsões apresentam simulações 
que dão como certo o fim da exploração 
das jazidas de petróleo antes de 2050. 

Há 15 anos atrás, consultores interna-
cionais apostavam que a escassez des-
ses recursos naturais seria uma evidência 
nos próximos 40 anos, ou seja, daqui a 25 
o que sabemos hoje não ser verdadeiro. 

Com o desenvolvimento e exploração 
na América do norte do gás de xisto 
tudo isto se alterou. Contudo, a apos-
ta num veículo elétrico é seguramente 
oportuna para quem viva até 2050 mas 
importa que tal desígnio não seja infla-
cionado por questões de marketing poli-
tico-empresarial.

António Mocho
Empresário
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