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editorial
conteúdos

a edição deste número da revista 
aNCia encontra-se vocacionada para 
as Jornadas técnicas da associação 
realizadas no dia 15 de outubro, no Hotel 
Santa Maria, em Fátima.

as Jornadas técnicas, na medida em 
que contribuem para um aperfeiçoa-
mento constante das competências dos 
profissionais deste setor, são um exemplo 
de atualização de conhecimentos, parti-
lha de experiências e saber fazer, e pro-
porcionam um ambiente de discussão 
enriquecedor quer pela atualidade das 
matérias abordadas, quer pela elevada 
qualidade dos seus oradores.

Na verdade, estamos perante uma 
atividade em constante evolução tec-
nológica, onde o conhecimento é cada 
vez mais um instrumento de realização 
pessoal e profissional, e onde o aperfei-
çoamento dos inspetores, diretores da 
qualidade e diretores técnicos constitui 
um dos principais objetivos e desafios 
estratégicos que orienta as prioridades 
definidas pela associação, na medida 
em que impulsiona a qualidade da ati-
vidade de inspeção técnica de veículos 
e, consequentemente, reforça o nível de 
segurança da circulação rodoviária.

a associação está fortemente empe-
nhada neste objetivo, tanto mais que um 
sistema de inspeção técnica de alta qua-
lidade apela e exige uma permanente 
modernização e atualização de conheci-
mentos e, consequentemente, requer um 
elevado nível de qualificação e compe-
tência dos profissionais deste setor.  

Notícias
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Foi neste quadro, e com esta ambição, 
que se realizaram as Jornadas técnicas 
deste ano, centradas na implementação 
pelos centros de inspeção dos novos re-
quisitos técnicos estabelecidos pela Por-
taria n.º 221/2012, de 20 julho, sendo de 
assinalar a presença e intervenção do 
Presidente do Conselho Diretivo do insti-
tuto da Mobilidade e dos transportes i.P., 
Mestre Paulo andrade.

Destas jornadas, e sem prejuízo das 
questões de âmbito técnico que foram 
abordadas pelos oradores e que se en-
contram amplamente explanadas neste 
número, saiu reforçada a importância do 
trabalho desenvolvido pelos centros de 
inspeção na promoção da segurança 
rodoviária, bem como a necessidade do 
setor evoluir, quer através da introdução 
de novos equipamentos, quer através da 
implementação de novas tecnologias.

Estamos certos que, perante os desa-
fios que nos são dados antever, o setor 
de inspeção de veículos, numa filosofia 
de permanente atualização de conhe-
cimentos e tecnologias, irá continuar a 
apostar na inovação, no rigor, na quali-
dade e na formação de recursos huma-
nos cada vez mais qualificados para, 
permanente, estar apto a responder aos 
desafios da inovação tecnológica e rea-
gir à crescente evolução da tecnicidade 
e modernização dos veículos.

Paulo areal
Presidente da Direção da aNCia

“estamos certos que 
perante os desafios 
(...) o setor irá 
continuar a apostar 
na inovação, no 
rigor, na qualidade  
e na formação”



ANCIA n.º 24

reVista institUcionaL 
aPresentada aos associados 
na FigUeira da Foz
a renovada publicação oficial da aNCia foi apresentada aos associados 
em 23 de Setembro, num almoço debate muito participado que teve lugar 
na Figueira da Foz 

a primeira edição da nova revista 
aNCia, relativa ao Outono 2015, foi par-
tilhada com associados e parceiros du-
rante um almoço debate realizado na 
Figueira da Foz e que serviu também 
para pôr em comum as linhas funda-
mentais da estratégia de comunicação 
e relacionamento com autoridades que 
a Direção da associação tem vindo a 
desenvolver.

Enquanto órgão oficial do setor das 
inspeções automóveis, a revista foi objeto 
de uma profunda renovação editorial e 
gráfica, no sentido de confirmar a sua re-
levância para os associados e respetivos 

clientes, aos quais chegará através dos 
Centros de inspeção, onde estarão dis-
poníveis em quantidade adequada.

Com um grafismo moderno mas insti-
tucional, a nova “aNCia” fez capa com 
a Convenção Nacional, evento que foi 
apresentado de modo muito completo, 
realçando os aspectos fundamentais do 
caderno reivindicativo da associação re-
presentativa do setor, bem como os con-
tributos desta para as políticas de segu-
rança rodoviária em curso no País.

Os diferentes painéis e palestrantes fo-
ram objeto de reportagem e registo foto-
gráfico, numa lógica de constituição de 

um legado jornalístico e documental que 
possa ser útil aos leitores e confirme a con-
sistência das posições públicas da aNCia.

No âmbito internacional foi dada espe-
cial atenção à participação da aNCia 
na 17ª assembleia da Cita, bem como 
às declarações de Eduardo Fernandes, 
diretor executivo daquela organização 
que deu uma entrevista à revista.

a entrevista principal daquela edição, 
com chamada de primeira página, foi 
ao Presidente da autoridade da Mobili-
dade e dos transportes, João Carvalho, 
que declarou que o “setor pode exprimir 
as suas posições junto da aMt”.

A revista foi objeto 
de uma profunda 
renovação editorial  
e gráfica, no sentido 
de confirmar a sua 
relevância para 
os associados e 
respetivos clientes

Notícias
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Notícias

“A ANciA encontra-se agora em melhores 
condições para continuar a promover e a 
impulsionar o contributo das inspecções 
para a redução da sinistralidade 
rodoviária no país”.

Nos termos das decisões tomadas pela 
direção da aNCia, a revista terá quatro nú-
meros por ano, uma edição por cada es-
tação, e a linha editorial irá dar destaque 
às iniciativas e projetos da associação. 
Paulo areal, presidente da Direção referiu 
na Figueira da Foz que “a ANciA encon-
tra-se agora em melhores condições para 
continuar a promover e a impulsionar o 
contributo das inspecções para a redu-
ção da sinistralidade rodoviária no país”. 
Para o líder associativo, a instituição que 
dirige tem condições adequadas “para 

Email: service@gruber.pt
Tel.  212 556 080
Tlm, 917 299 705

www.gruber.pt
www.tiresonic.pt

www.regloscopio.pt
AVL DISPeed

AVL DISmoke 4000

AVL DISmoke 4000
OPACIMETRO

Equipamentos 
Para o Sector

Automóvel

AVL   
Manutenção e Calibração 

* Reparador  Independente *

powered by www.avgrafics.pt             2015
grafics

cumprir com firmeza e persistência os 
grandes desafios do sector, nomeada-
mente, a necessidade de proceder ao 
alargamento dos veículos sujeitos a 
inspeção e o aumento da competência 
dos centros de inspeção”. 
“A conjuntura atual e os novos desafios 
que se anunciam impõem às entidades 
gestoras dos centros, e em particular à 
ANciA, novas formas de actuação e um 
esforço de sensibilização dos utentes e 
da tutela”, rematou o responsável.



ANCIA n.º 26

ancia diVULga 
escLareciMentos 
soBre o caso “dieseLgate”

1. as emissões de gases de escape 
(monóxido de carbono) em desconfor-
midade com o prescrito na Lei portugue-
sa constituem uma das principais causas 
de reprovação nas inspeções periódicas 
obrigatórias dos veículos automóveis;

2. Os Centros de inspeção automóvel 
nacionais não executam a medição dos 
níveis de NOx (óxidos de azoto), pois tais 
ensaios são realizados apenas no con-
texto dos processos de homologação 
dos motores, com a finalidade de os clas-
sificar quanto às emissões de gases. tais 
ensaios são realizados em laboratório, 

num banco de rolos, simulando um teste 
de estrada a diferentes velocidades;

3. a aNCia, instituição associativa que 
representa o maior número de Centros 
de inspeção automóvel portugueses, 
confirma desconhecer qualquer prá-
tica de retirada do filtro de partículas 
quando da realização das inspeções 
periódicas;

4. a aNCia manifesta publicamente a 
sua grande preocupação relativamente 
a práticas efectivas ou meras suspeitas 
de possíveis práticas que atentem contra 
os valores ambientais e a segurança ro-

a propósito da intensa repercussão mediática 
de um conjunto de fatos envolvendo conhecidas 
marcas de viaturas automóveis, com relação a 
alegadas alterações nos equipamentos de emissão 
e medição de gases de escape, a aNCia entendeu 
adequado aos interesses dos associados e dos 
clientes prestar alguns esclarecimentos públicos 
com o objetivo de ajudar ao esclarecimento do 
interesse público. 

doviária e sublinha a pertinência técnica 
e o alto valor social das inspeções Obri-
gatórias, enquanto garantia de conformi-
dade com a Lei e regulamentos em vigor;

5. aproveitamos o ensejo para revelar 
que a aNCia, no quadro de uma política 
de reflexão permanente sobre a seguran-
ça rodoviária e em compromisso com a 
qualidade do serviço público prestado 
pelos Centros de inspeção, apresentou 
já ao iMt, i.P. uma sugestão de medidas 
administrativas para implementar nas 
inspeções periódicas para as emissões 
de gases de escape;

6. No quadro do conhecimento exis-
tente sobre os fatores ambientais que 
determinam o nosso atual modo de 
vida e em coerência com o objetivo de 
preservação da segurança e da saúde 
das populações, entende a aNCia que 
os veículos a motor, independentemente 
da periodicidade prevista na lei e da sua 
concreta utilização na estrada, devem 
ser submetidos a um ensaio extraordiná-
rio anual, com vista a uma correcta ca-
racterização e adequada profilaxia dos 
seus impactos.

Notícias
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Notícias

No âmbito desta tomada de posição, 
a aNCia apresentou ao iMt a proposta 
de uma medida administrativa para im-
plementar as inspeções periódicas para 
emissões de gases de escape.

Paulo areal, presidente da aNCia, mar-
cou desta forma a posição da associa-
ção considerando que nas inspeções 
intercalares os testes poderiam ser reali-
zados nas viaturas em movimento, defen-
dendo que inspeções extra só para verifi-
car a emissão de gases poluentes.

Voz da ancia Faz-se oUVir
a voz da aNCia sobre o caso “Dieselgate” fez-se 
ouvir em diversos órgãos de comunicação social  
e chegou à tutela e ao instituto da Mobilidade  
e dos transportes (iMt).
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Diversos media como Lusa, rtP, Jornal 
de Negócios, Diário Económico, Dinheiro 
Vivo, Jornal de Notícias, Jornal i, Correio 
da Manhã, revista Visão, antena 1, rádio 
renascença, tVi 24, Porto Canal, entre 
outros, publicaram a posição e o enten-
dimento da aNCia face a esta matéria.

Este momento foi ainda marcado pelos 
esclarecimentos do presidente da associa-
ção, que teve também a oportunidade de 
esclarecer que a aNCia garante desconhe-
cer casos de oficinas que retirem os filtros 

de partículas dos automóveis, adiantando 
mesmo que “não há meios nos centros de 
inspeção para fazer essa despistagem”.

Em diversos órgãos de comunicação so-
cial a aNCia fez ouvir a sua preocupação 
“relativamente a práticas efetivas ou meras 
suspeitas de possíveis práticas que atentem 
contra os valores ambientais e a segurança 
rodoviária”  confirmando “a pertinência téc-
nica e o alto valor social das inspeções obri-
gatórias, enquanto garantia de conformi-
dade com a lei e regulamentos em vigor”.



ANCIA n.º 28

ancia rePUdia acUsaÇÕes 
do Presidente do acP

a Direção da aNCia - associação Na-
cional dos Centros de inspeção automó-
vel lamenta e repudia com veemência 
as declarações proferidas pelo presiden-
te do aCP - automóvel Clube de Portugal 
em entrevista ao Jornal i, nas quais se 
pronuncia sobre segurança rodoviária 
e práticas de inspeção automóvel em 
Portugal.

a aNCia relembra que a principal cau-
sa de acidentes rodoviários em Portugal, 
segundo dados dos relatórios de seguran-
ça rodoviária, não é atribuída ao veículo.

Certamente que, ao dizer-se conhecedor 
das práticas ilegais no sector, deveria dirigir-
-se às entidades competentes para fazer a 
denúncia concreta e provada dos casos 
específicos que diz ter conhecimento.

a aNCia, e os centros de inspeção au-
tomóvel em Portugal estão empenhados 
em promover a segurança rodoviária, 
reduzir a sinistralidade e contribuir para 
uma melhoria das condições ambientais.

“E, a partir de Janeiro, vamos abrir um centro de inspeção automóvel – sabemos 
que, em alguns, há uma permissividade total.

De quem é a culpa?
O IMT tem aí uma posição muito importante, que é a inspeção. Mas ainda está 

a ser arrumado, depois das asneiras que o António Costa fez. Não faz sentido fa-
lar em segurança rodoviária quando nos centros de inspeção automóvel passam 
carros que não estão capazes de andar na estrada, porque o mecânico pede-lhe 
280 euros e deixa lá um tanto para o carro passar. Mas o Estado tem mesmo de 
investir no IMT, até porque estão a acabar as matrículas, vamos ter de recomeçar 
as iniciais, as letras do lado esquerdo outra vez. E não faz sentido o que se está 
a passar com as cartas, o ACP também tem praticamente concluído o processo 
para poder emitir cartas de condução. Já tem o acordo do Ministério da Justiça, 
do MAI e do IMT. Falta o acordo do IRN. E não queremos as receitas, o dinheiro é 
para o IMT, só queremos prestar o serviço.”

http://ionline.pt/artigo/481676/quando-vendi-o-correio-da-manha-os-bancos-
cairam-em-cima-de-mim-como-moscas?seccao=Portugal#close

Notícias

Na sequência de 
declarações prestadas 
a um jornal diário pelo 
Presidente do automóvel 
Clube de Portugal, 
a Direção da aNCia 
enviou uma nota à 
Comunicação Social.
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Notícias

aUtoMóVeis ForaM 
as estreLas do certaMe
No Salão do automóvel e Veículo Ecológico de 2015 
que se realizou na FiL estiveram representadas 95% 
das marcas comercializadas em território nacional. 

Com o lema “O seu futuro automóvel está 
aqui”, a edição deste ano apresentou aos 
visitantes condições especiais para a aqui-
sição de veículos. No entanto, quem se diri-
giu às instalações da FiL no final encontrou 
um evento dedicado ao automóvel e orga-
nizado em parceria com os concessioná-
rios, mas muito mais: workshops, simulado-
res de prevenção rodoviária e um conjunto 

de iniciativas realizadas em colaboração 
com entidades como a Prevenção rodo-
viária Portuguesa, a autoridade Nacional 
de Segurança rodoviária, a PSP e a gNr.

Finalmente, além dos veículos que estão 
atualmente em comercialização em Portu-
gal foram também apresentados os mode-
los que deverão chegar a território nacio-
nal nos próximos tempos.

Desacelarografo
VZM 100

Analizador MGT 5
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ANCIA n.º 210

cartec anUncia Parceria 
estratégica eM PortUgaL

Notícias

reconhecida pela sua qualidade, bem 
como pela grande diversidade de solu-
ções disponíveis, desde linhas de moto-
ciclos até veículos pesados, a CartEC é 
uma referência no mercado português. 
Equipamento de eleição do maior gru-
po de Centros de inspeção em Portugal, 
entre outros, a CartEC tem também uma 
forte presença junto às redes de conces-
sionários auto, onde é comum encontrar-
mos as suas linhas de teste instaladas.

Há mais de 30 anos que o nome Car-
tEC é sinónimo de desenvolvimento e 
construção de sistemas de diagnóstico 
para automóveis, motos e camiões, sem-
pre na vanguarda da tecnologia. recen-
temente, e no âmbito da sua política de 
desenvolvimento e implantação em Por-
tugal, a CartEC convidou a Domingos & 
Morgado (D&M) para ser sua parceira 
no território nacional. Parte integrante do 
grupo Snap-On desde a sua chegada 

à Europa, a CartEC tem em unterneukir-
chen o seu Centro de Excelência para a 
tecnologia de teste de veículos. a grande 
vantagem oferecida aos clientes, resul-
tado da integração no fortíssimo grupo 
Snap-On, é a concentração de esforços 
e competências na gestão da qualidade 
e distribuição dos seus produtos.

a eleição da D&M, distribuidora da 
John Bean, outra marca líder mundial 
pertença do grupo Snap-On há quase 
20 anos, é fruto do longo envolvimento 
com o grupo e da sua reconhecida ca-
pacidade técnica e humana.

ambas as empresas encaram esta par-
ceria com entusiasmo e confiantes de 
que trará novos desafios a vencer.

a CartEC, conhecida marca de linhas de teste 
alemã, acaba de anunciar a parceria estratégica 
com Domingos & Morgado. 
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a Direção da aNCia esteve reunida no 
dia 3 de setembro de 2015 com o Presi-
dente da aNSr, Eng.º Jorge Jacob, onde 
apresentou o Caderno reivindicativo 
2015/2016, uma proposta de Protocolo a 
celebrar com este organismo, bem como 
um Manual de Procedimentos de inspe-
ção para tratores agrícolas e Florestais.

Esta reunião contribuiu para reforçar a 
vontade e a necessidade de ambas as 
entidades concertarem esforços no sen-
tido de implementar propostas e iniciati-
vas que vão ao encontro, por um lado, 
das melhores práticas junto dos centros 
de inspeção, e por outro, dos desafios a 
alcançar no âmbito da segurança rodo-
viária em Portugal.

aUdiência na aUtoridade nacionaL 
de segUranÇa rodoViária (ansr)

Notícias

a Comissão técnica e da Qualidade 
da aNCia, no seguimento das priorida-
des definidas pela Direção, concluiu e 
remeteu ao iMt um projeto de diploma 
sobre a classificação de deficiências de 
acordo com a nova Diretiva 2014/45/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 3 de abril de 2014. Este projeto pro-
cura melhorar a objetividade das inspe-
ções e agrupar num único documento 
as classificações das deficiências até 
agora dispersas em vários despachos, 
uniformizando procedimentos de inspe-
ção dos anexos i e ii do regulamento 
para as inspeções aprovadas pela Porta-
ria n.º 117-a/96, de 15 de abril.

codiFicaÇão da 
cLassiFicaÇão 
de deFiciências

Jorge Jacob
Presidente da ANSR



ANCIA n.º 212

internacional

sisteMas de segUranÇa aUtoMóVeL 
deBatidos eM BrUXeLas

Em Bruxelas, a 3 de Novembro, realizou-
-se a 7ª reunião do grupo de trabalho 
Cita Wg01 de Sistemas de Segurança. 

a associação portuguesa desenvolveu 
uma participação ativa na fase de ela-
boração das recomendações para o 
teste de travões - no que se inclui a ex-
trapolação das forças de travagem, bem 
como para o teste de Suspensão - com 
banco de suspensão e concretamente 
para veículos das categorias M1 e N1.

Foi igualmente apresentado um calen-
dário para utilização dos ECSS (Electro-
nicallyControlledSafetySystems) para ser 
aplicado na alemanha e também nos 
restantes países Europeus.

Em relação aos testes de Suspensão, 
ainda não há uma posição consensual 

sobre o teste de Banco de Suspensão, 
pelo que se aguardará novas conclu-
sões de estudos a efetuar. 

No que respeita aos testes de travões, 
as recomendações apresentadas des-
creveram verificações que não são man-
datórias em itV. 

Está ainda em discussão a pressão míni-
ma a atingir no sistema pneumático para 
extrapolação das forças de travagem.

Finalmente, a agenda suportava ain-
da um ponto relativo a testes de Faróis 
e, neste caso, foi decidido manter o Sub-
grupo existente, bem como iniciar os tra-
balhos pela análise dos equipamentos 
(incluindo as câmaras dos regloscópios) 
estando prevista a apresentação de re-
sultados dentro de 1 ano.

No âmbito das iniciativas téncicas da 
Cita, realizou-se em Londres, a 7 e 8 de 
Outubro um encontro do Workinggroup 
2, sendo a 8.ª reunião sobre o tema Siste-
mas de Proteção ambientais. 

a aNCia, representada pelo Eng.º Nuno 
Martins, esteve presente e pôde verificar o 
interesse do tema, tendo concluído que 
se trata de um grupo extremamente di-
nâmico onde se procuram novas áreas 
de inspeção no âmbito da segurança 
do ambiente e se definem novos procedi-
mentos e critérios correlacionados com a 
evolução tecnológica do setor automóvel. 

Nesse contexto, a participação ativa 
neste grupo irá obrigar à execução de 
estudos e trabalhos que reflitam a reali-
dade nacional e identifiquem opções e 
soluções para o futuro.

sisteMas de ProtecÇão 
aMBientaL discUtidos 
no Working group 2

PUBLicidade
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internacional
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ANCIA n.º 214

Jornadas técnicas

iMPLeMentaÇão de noVos 
reQUisitos técnicos ForaM 
teMa de Jornadas técnicas
Foi num ambiente de discussão enriquecedor, quer pela 
atualidade das matérias abordadas quer pela elevada qualidade 
dos oradores, que a aNCia realizou as Jornadas técnicas dia 15 
de outubro, em Fátima.
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Jornadas técnicas

Centradas na implementação dos no-
vos requisitos técnicos pelos centros de 
inspeção, estabelecidos pela Portaria n.º 
221/2012, de 20 julho, as Jornadas técni-
cas contribuíram para o aperfeiçoamen-
to das competências dos profissionais do 
setor, proporcionando um momento de 
atualização de conhecimentos, partilha 
de experiências e de saber fazer.

as Jornadas contaram com um nú-
mero muito expressivo de associados, 
indicador forte da união do setor no seio 
da aNCia e da vontade e interesse das 
entidades gestoras em atualizar os seus 
conhecimentos face a questões relacio-
nadas com a adaptação dos centros de 
inspeção aos novos requisitos técnicos.

a Sessão i foi subordinada ao tema “No-
vos requisitos para instalações e equipa-
mentos e novas metodologias de ensaio 
para os citv“ (Portaria n.º 221/2012), ten-
do sido moderada por Carlos Santos, Vice-
-Presidente da Direção da aNCia, e contou 
com a intervenção de  Pedro rocha (Di-
reção da aNCia), Nuno Martins (aNiVaP 
aCE) e Jorge Carvalho (Controlauto S.a.). 

a Sessão ii foi subordinada ao tema 
“Apresentação de soluções para dar 
cumprimento à portaria n.º 221/2012” e 
moderada por Paulo Lara, Coordenador 
da Comissão técnica e da Qualidade 
da aNCia. Durante esta sessão, os asso-
ciados contaram com os contributos de 
antónio garrido (Lusilectra), José Mira 
(MgES), Bruno Dinarez (NEOPartS) e 
Juan Carlos (Histron).

No final das Jornadas técnicas, Pau-
lo areal, presidente da Direção da aN-
Cia e Pedro rocha (Direção da aNCia), 
apresentaram as principais conclusões 
da reunião de trabalho, tendo realçado 
a importância da nova portaria definir 
um prazo para implementação dos re-
quisitos técnicos e criar desta forma con-
dições para, a partir do próximo ano, exis-
tir uma uniformidade no que respeita às 
características técnicas dos CitV.

as Jornadas contaram ainda com a 
presença do Presidente do iMt que muito 
valorizou o trabalho dos CitV.



ANCIA n.º 216

nião de trabalho a ausência de curso de 
formação para inspetores L, bem como 
do despacho relativo às metodologias 
de ensaio e deficiências para veículos 
desta categoria.

as Jornadas técnicas reforçaram junto 
dos associados da aNCia a importância 
dos sistemas de comunicação e a priori-
dade atribuída pelo iMt na sua moder-
nização e introdução de novos equipa-
mentos e de novas tecnologias.

a importância do trabalho desenvolvi-
do pelos centros de inspeção na promo-
ção da segurança rodoviária e a dispo-
nibilidade do iMt para, em parceria com 
a aNCia, melhorar a segurança rodoviá-
ria em Portugal foram outras das princi-
pais conclusões deste dia de trabalho.

No âmbito das novas metodologias de 
ensaio dos sistemas de travagem, outra 
das conclusões realçadas no final do dia 
foi a necessidade dos centros de inspe-
ção adaptarem os frenómetros, instala-
rem sistemas de segurança na fossa e 
apostarem na formação dos inspetores 
para a nova metodologia de teste. 

refira-se que como resultado das no-
vas metodologias de ensaio dos siste-
mas de travagem o tempo de inspeção 
pode aumentar, havendo a necessida-
de de instalar sensores de pressão nos 
circuitos de travagem pneumáticos e si-
mular carga no veículo.  relativamente 
às inspeções dos veículos da Categoria 
L e ensaio de reboques com travão de 
inércia, foi destacada durante esta reu-

As Jornadas 
contaram com 
um número muito 
expressivo de 
associados, (...) 
vontade e interesse 
das entidades 
gestoras em 
atualizar os seus 
conhecimentos.

Paulo Andrade,
Presidente do IMT

Jornadas técnicas
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“Levar em frente o objectivo de credibili-
zação e moralização da atividade” foi para 
Paulo areal um dos objetivos centrais das 
Jornadas técnicas, que reuniram à volta da 
mesma mesa diretores técnicos, de quali-
dade e inspectores, bem como represen-
tantes do iMt, do iPaC e do CEPra. 

O responsável da associação alertou 
para o facto de a nova legislação condu-
zir à necessidade de uniformizar tecnica-
mente os centros de inspeção e de, até ao 
próximo ano, todos os centros estarem em 
condições de cumprir as obrigações e ar-
rancar com as inspeções dos motociclos. 

O alargamento das inspeções a outros 
veículos que circulam na via pública é 
um trabalho que a aNCia está a desen-
volver em conjunto com o iMt e que acre-
dita dará os seus frutos já no próximo ano.

Para Paulo areal outra das prioridades 
da associação é a formação dos interve-
nientes técnicos na atividade dos centros.

a aNCia teve no passado atividade 
formadora pelo que é uma capacidade 
que pode ser recuperada e posta ao ser-
viço dos associados. “Vamos impulsionar 
novamente essa matéria em várias ver-
tentes”, esclareceu Paulo areal. 

Colaborações com a CEPra para a 
realização de ações de formação de 
reciclagem e, a muito curto prazo, a 
promulgação de um curso junto do iMt 
para os motociclos, são ações desde já 
identificadas por este responsável.

crediBiLizar o setor, UniForMizar os centros 
e aPostar na ForMaÇão dos ProFissionais
Credibilizar a actividade, 
uniformizar os centros 
de inspeção e apostar 
na formação foram 
alguns dos propósitos 
defendidos por Paulo 
areal, presidente da 
Direção da aNCia.

crescer eM conHeciMento
Paulo areal defendeu ainda que o se-

tor e os seus profissionais devem crescer 
em termos de conhecimento e de reco-
nhecimento académico. 

Segundo o presidente da aNCia, a 
instituição tem vindo a negociar com 
diversos parceiros a possibilidade de ser 
criada uma licenciatura com formações 
específicas para inspetores técnicos, o 
que permitiria ir ao encontro das obriga-
ções impostas pela legislação, que defi-
ne a engenharia mecânica e/ou similar 
como requisitos de formação para os di-
retores técnicos.

O presidente da Direção da aNCia re-
feriu também como uma prioridade a 
resolver a curto prazo a melhoria das co-
municações com o iMt. 

“temos sentido que o custo dessas co-
municações é elevado e já percebemos 
que o sistema de comunicações está 
obsoleto. tomámos a iniciativa de fazer 
um levantamento da situação atual e 
fazer aqui uma proposta, um estudo, um 
livro branco das comunicações, para 
que possamos também, em conjunto, 
encontrar uma nova solução de comu-
nicações que seja mais fiável, barata e 
eficaz», concluiu.

“o setor e os seus profissionais devem 
crescer em termos de conhecimento e de 
reconhecimento académico”.

Jornadas técnicas
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Paulo andrade destacou a necessida-
de de formação contínua para os profis-
sionais do setor, tendo em vista os objeti-
vos de segurança rodoviária e a vontade 
de que “haja ainda mais rigor na ativida-
de da inspeção automóvel”.

O responsável afirmou também existir 
abertura do iMt para apoiar a aNCia em 
todas as ações necessárias para “melho-
rar a segurança das nossas estradas”.

Em funções apenas há três meses, o pre-
sidente do instituto de Mobilidade e trans-
portes, explicou os objetivos definidos para 
esta sua nova missão, dizendo que antes 
de mais é preciso “arrumar a casa”.

Segundo o responsável, a nova portaria 
que definiu a estrutura orgânica do iMt 
implica reorganizar todo o instituto, num 
contexto que é, no fundo, a fusão de várias 
casas numa só. “Dar uma identificação 
cultural a esta organização é uma das 
metas a atingir”, assumiu Paulo andrade. 

centros são PeÇa cHaVe
na segUranÇa rodoViária 
afirmar os Centros de inspeção automóvel como uma peça chave para 
garantir a segurança nas estradas portuguesas foi o mote da intervenção  
de Paulo andrade, presidente do instituto de Mobilidade e transportes (iMt) 
durante as Jornadas técnicas da aNCia. 

a “profunda reestruturação no iMt” já 
está em curso e prevê reforçar os recursos 
humanos para dar resposta às necessida-
des do setor. Nesse sentido, foi apresentado 
um pedido de reforço de pessoal, anunciou 
o presidente do iMt, pedido aprovado pelo 
Secretário de Estado dos transportes.

O iMt é uma estrutura que tem respon-
sabilidades nas áreas da rodovia, ferrovia, 
portos e empresas de transportes. 

trata-se de um universo de grande com-
plexidade, com mais de 6 milhões e meio 
de cartas de condução e cerca de 7 mi-
lhões de matrículas de veículos. “Em termos 
empresariais, na área pública, deve ser a 
organização mais complexa em Portugal”, 
referiu o responsável. 

O presidente do iMt considerou ainda 
que “para dar resposta às necessidades 
dos cidadãos é preciso modernizar todo o 
sistema informático, porque a nossa respos-
ta on-line deve ser uma prioridade”. 

Paulo andrade adiantou que a segu-
rança “é a palavra de ordem do atual 
conselho diretivo do iMt” e considerou 
que os técnicos da inspeção automóvel 
são uma das peças fundamentais para 
garantir a segurança de todos aqueles 
que circulam nas estradas, o que impõe 
a necessidade de formação contínua e 
introdução de novos esquipamentos e 
tecnologias.

Nesse sentido, Paulo andrade garantiu 
que o iMt está de portas abertas para 
discutir com a aNCia tudo o que seja ne-
cessário para melhorar a segurança nas 
nossas estradas, porque “juntos vamos 
melhorar o que é vital para a segurança 
de todos”. 

“a minha porta está sempre aberta e a 
porta do iMt também. Contem connosco, 
nós contamos convosco, se não dermos as 
mãos é muito difícil que a segurança em 
Portugal melhore”, concluiu.

“para dar resposta 
às necessidades 
dos cidadãos é 
preciso modernizar 
todo o sistema 
informático, porque 
a nossa resposta 
on-line deve ser uma 
prioridade”.

Jornadas técnicas
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Pedro rocha, da Direção da aNCia, 
apresentou aos associados as principais 
necessidades de adaptação decorren-
tes das alterações da nova portaria n.º 
221/2012.

Os CitV que efectuem inspecções pe-
riódicas a veículos das categorias M, N e 
O devem ter linhas de inspeção que per-
mitam uma sequência de procedimen-
tos adequados, estando estruturadas 
para que qualquer veículo a inspeccio-
nar não saia dos limites do CitV. 

Em todo o comprimento das linhas de 
inspeção deve também ser garantida 
uma largura útil não inferior a três metros, 
entendendo-se por largura útil aquela que 
está livre de quaisquer obstáculos, nomea-
damente, escadas de acesso às fossas, 
consolas de equipamento e equipamen-
tos móveis, segundo a nova legislação.

Os CitV devem dispor igualmente de 
condições mínimas de funcionamento, no-
meadamente, um sistema de ventilação 
para impedir a acumulação de gases tóxi-
cos, fossas com limitadores de segurança e 
uma altura mínima de 1,80 metros. 

O pavimento das linhas de inspeção 
deve possuir, à entrada das linhas, ca-
leiras protegidas por grades ou outro 
sistema equivalente para escoamento 
de água arrastada do exterior pelos veí-
culos, de forma a evitar que sejam pre-
judicadas as condições de aderência 
do pavimento ou de funcionamento dos 
aparelhos. 

as caleiras devem ter um comprimento 
mínimo de 3,5 metros, no caso das linhas 
de pesados, e de 2,5 metros nas linhas de 
ligeiros. Devem também possuir, ao longo 
de cada linha, uma passagem contígua 

Portaria coM noVas oBrigaÇÕes
e regras a cUMPrir PeLos citV
Os Centros de inspeção técnicos de Veículos têm 
agora um conjunto de obrigações decorrentes das 
regras nacionais e internacionais em vigor.

de forma evidenciada no pavimento para 
que o apresentante possa acompanhar a 
inspeção do veículo.

Os Centros de inspeção devem ter tam-
bém um conjunto de equipamentos fixos, 
como frenómetro de rolos, banco de sus-
pensão, ripómetro, detetor de folgas, dispo-
sitivo de elevação de veículos (macaco) e 
equipamento ótico de reconhecimento do 
número de matrícula. 

São ainda necessários diversos equi-
pamentos móveis, nomeadamente, opa-
címetro, analisador de gases de escape, 
sonómetro, desacelerógrafo, regloscópio, 

equipamento para fornecimento de ar sob 
pressão equipado com manómetro para 
verificação da pressão de ar nos pneus, 
entre outros. 

relativamente ao sistema informático, 
este deve permitir a integração automática 
dos resultados dos ensaios e o relatório con-
ter a identificação do CitV, o número de sé-
rie do equipamento, o código do inspector, 
a data e a hora da inspeção e a matrícula 
do veículo inspecionado. 

O registo integrado dos resultados dos 
ensaios realizados deve incluir também o 
registo fotográfico da matrícula.

“relativamente ao sistema informático,  
este deve permitir a integração automática 
dos resultados dos ensaios...”

Jornadas técnicas
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Segundo este responsável, nos ensaios 
de reboques com travão de inércia está 
prevista a realização de um ensaio funcio-
nal do sistema de travagem com equipa-
mento auxiliar. Neste âmbito, “serão realiza-
das inspecções de veículos de reboque 
e semireboques de peso bruto superior a 
750 kg e inferior a 3500 kg, à exceção de 
reboques agrícolas”, esclareceu. 

Já na inspeção de veículos da categoria 
L serão submetidos a inspeção os veículos 
com cilindrada superior a 250cc, nomea-
damente motociclos (L3e; L4e), triciclos 
(L5e) e quadriciclos (L6e, L7e).No caso dos 

reQUisitos da insPeÇão 
de VeÍcULos de categorias “L” e “o”
Os requisitos de inspeção 
para os veículos de 
categoria L e O foram o 
tema abordado por Jorge 
Carvalho, da Controlauto.

as novidades para a inspeção dos veí-
culos de categoria L e O são o ensaio 
do travão de inércia (reboques), o frenó-
metro adaptado a veículos motociclos, 
triciclos e quadriciclos, o ensaio de velo-
cidades máxima, a medição de ruído e a 
medição de gases poluentes. 

O tempo de montagem e desmonta-
gem elevados, os veículos que excedem 
os limites dos frenómetros e a distância 
reduzida entre eixos foram algumas das 
dificuldades encontradas por Jorge Car-
valho nestas inspecções, neste caso, no 
ensaio de travão de inércia.

A ausência 
de cursos de 
formação para 
inspectores l, (...) e 
as dificuldades no 
ensaio de travagem 
nos veículos 
categoria o2, (...) 
são os desafios 
a ultrapassar no 
futuro, concluiu este 
responsável.

Jornadas técnicas

veículos de categoria L as metodologias 
estão explicitadas no despacho, sendo as 
dificuldades encontradas o aquecimento 
dos motores, a segurança dos inspectores e 
a identificação dos ensaios requeridos.

a ausência de cursos de formação para 
inspectores L, de despacho relativo às me-
todologias de ensaio e deficiências para 
estes veículos e as dificuldades no ensaio 
de travagem nos veículos categoria O2, 
quando as dimensões não se enquadram 
nas características técnicas dos frenóme-
tros são os desafios a ultrapassar no futuro, 
concluiu Jorge Carvalho.
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o QUe MUdoU no teste de traVageM 
a VeÍcULos Pesados
Nuno Martins, da aNiVaP, apresentou a sua visão sobre as necessidades 
de adaptação dos centros e as consequências da aplicação da iSO 21069, 
que regula o teste de travagem a veículos pesados.

Nuno Martins começou por explicar o 
novo enquadramento legislativo previsto 
para as inspeções a veículos com peso 
superior a 3500 kg.

Esta alteração obriga a que os centros 
de inspeção de veículos façam a adap-
tação dos frenómetros de pesados, re-
correndo a uma das soluções existentes: 
a aplicação de carga sobre a caixa do 
veículo ou o aumento da carga no eixo – 
por tracção ou elevação dos rolos.

Na sua intervenção explicou os méto-
dos de teste da iSO 21069, norma euro-
peia que se aplica a veículos pesados 
das categorias M2, M3, N2, N3, O3 e O4, 
onde está prevista que a eficiência de 
travagem seja calculada para as condi-
ções de peso máximo permitido. 

De acordo com o responsável, para de-
terminar a eficiência dos travões existem 
duas opções – sem extrapolação e com 
extrapolação das forças de travagem 
– que foram explicadas durante a sua 
apresentação. 

Nuno Martins relembrou também que 
esta norma se divide em duas partes, 
dependendo do tipo de sistema de tra-
vagem – pneumático e pneumático-
-hidráulicos ou totalmente hidráulicos, 
sendo que a extrapolação das forças de 
travagem apenas se aplica em circuitos 
pneumáticos, não se medindo a pressão 
no circuito hidráulico. 

Para esta aferição, nos veículos a motor 
e reboques será considerado o peso bru-
to para o cálculo da eficiência e para os 
semi-reboques deverá ser considerado o 
peso máximo do eixo (simples, duplo ou 
triplo). 

No método de medição directo, sem 
extrapolação, a eficiência de travagem é 

calculada pela divisão do somatório das 
forças de travagem medidas no frenóme-
tro pelo peso bruto do veículo ou peso má-
ximo do eixo, no caso dos semi-reboques. 

É recomendável que o veículo se apre-
sente nas condições de carga máxima. 
O teste poderá ser realizado com o veí-
culo num estado de carga parcial desde 
que permita alcançar os valores de efi-
ciência mínimos para a massa máxima 
admissível (Peso Bruto). 

Sempre que necessário, poderá recor-
rer-se ao simulador de carga para atingir 
a eficiência mínima de travagem prevista.

Em qualquer dos métodos de extra-
polação previstos - um ponto, dois pon-
tos ou multipontos -, a força máxima de 
travagem nos rolos do frenómetro tem 

de corresponder a pelo menos 30% da 
pressão de travagem máxima no circuito 
pneumático, correspondente à condi-
ção de carga máxima do eixo. 

Nuno Martins deixou evidente a neces-
sidade de os centros adaptaram os seus 
frenómetros, instalarem sistemas de segu-
rança na fossa e formarem os inspecto-
res para a nova metodologia de teste. 

Entre os principais efeitos da aplicação 
destas normas destacou o aumento do 
tempo de inspeção, por necessidade de 
instalar sensores de pressão nos circuitos 
de travagem pneumáticos devido à si-
mulação de carga no veículo. Finalmen-
te, este responsável alertou ainda para a 
necessidade de alteração do software 
dos centros.

É recomendável que o veículo  
se apresente nas condições  
de carga máxima. 

Jornadas técnicas
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aDmiTo que a ipo poSSa Ser 
oBrigaTÓria na alTeraÇÃo 
De TiTulariDaDe Do 
cerTiFicaDo De maTrÍcula
quanDo a ÚlTima inSpeÇÃo 
TenHa maiS De TrÊS meSeS

Destaque

como vê a sinistralidade rodoviária 
em portugal? 

Nos últimos anos, Portugal tem vindo a 
travar uma batalha feroz contra a sinistra-
lidade rodoviária, com o intuito de reduzir 
o número de acidentes rodoviários e de 
vítimas daí resultantes. Mas esta batalha 
não é de agora.

Em 1973 faleceram em Portugal 2.086 
pessoas vítimas de acidentes rodoviários 
e em 1975 registaram-se 2.676 vítimas 
mortais. Mais recentemente, e numa 
análise retrospetiva, temos que em 2001 
foram registadas 1.466 vítimas mortais no 
local do acidente ou a caminho da uni-
dade hospitalar. 

Desde então, temos vindo a assistir a 
uma tendência decrescente deste indi-
cador, sendo que em 2014 o número de 
vítimas mortais foi de 482. 

Note-se que os números de vítimas mor-
tais apresentado até agora, tinham por 
base as vítimas que faleceram nos locais 
dos acidentes ou a caminho das unida-
des hospitalares. Neste contexto, é de re-
ferir também que, desde 1 de janeiro de 
2010, Portugal adotou uma nova meto-
dologia de cálculo do número de vítimas 
mortais, a chamada “Vítima Mortal a 30 
Dias”, que engloba quer as vítimas que 

falecem no local do acidente ou a ca-
minho do hospital, como aquelas vítimas 
que acabam por falecer nos 30 dias sub-
sequentes à ocorrência do sinistro. 

Esta nova metodologia, não só nos fez 
alinhar com os restantes países da uE, 
como também permitiu uma leitura mais 
fiável da realidade e do fenómeno da si-
nistralidade rodoviária. De salientar que 
a análise dos dados das vítimas mortais 
a 30 dias, permitem estabelecer uma 
tendência também decrescente, desde 
2010, até 2013.

No entanto, assistimos a uma alteração 
deste quadro. O ano de 2014 revelou 
uma estagnação da tendência que se 
vinha a registar há já vários anos, e os da-
dos disponíveis de 2015 apontam para 
uma inversão dessa mesma tendência, 
suscitando alguma preocupação. 

Considerando o período homólogo de 
janeiro a outubro, temos que em 2015 foi 
registado um aumento da sinistralidade 
em 5,5% e das vítimas mortais em 3,6%. 

Esta inversão da tendência é um fe-
nómeno novo e não é exclusivo de Por-
tugal. Direi mesmo que é um problema 
transeuropeu, tanto mais que a mesma 
tendência de aumento da sinistralidade 
tem vindo a ser registada em países tra-
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Destaque

dicionalmente conotados como tendo 
das melhores práticas em matéria de 
segurança rodoviária, como sejam os 
casos da França, reino unido, alemanha 
e até a Suécia, expoente máximo des-
sas práticas a nível europeu e, quiçá, do 
mundo.

caminhamos para o objetivo “mortes 
zero”?

ainda que a tendência de decréscimo 
da sinistralidade que se vinha a registar 
nos últimos anos não tivesse sido inter-
rompida, dificilmente alcançaríamos o 
objetivo “mortes zero” o que, para já, é 
ainda uma utopia, porquanto os aciden-
tes continuarão a existir uma vez que o 
ser humano é imperfeito.

É provável que a obtenção deste ob-
jetivo só se consiga com a massificação 
do conceito de veículos de condução 
autónoma, que comuniquem entre si e a 
via, algo que não se vislumbra ser uma 
realidade no curto e médio prazo.

sabendo que hoje as viaturas e as es-
tradas são mais seguras, acha que as 
inspecções técnicas estão, de facto, a 
contribuir ativamente para a redução 
da sinistralidade? 

um dos cinco pilares da segurança ro-
doviária e um dos três vetores responsá-
vel pela ocorrência de acidentes, é preci-
samente o veículo. 

Sendo certo que os veículos atuais 
são hoje mais seguros do que eram no 
passado, dispondo de mais e melhores 
sistemas de segurança ativa, passiva e 
de ajuda à condução, importa também 
ter em conta que num passado recente 
uma retração na aquisição de veículos 
novos e um prolongamento da vida útil 
do parque já existente.

Neste contexto, as iPO’s assumem um 
papel determinante no garante das 
condições de circulação do veículos e, 
concomitantemente, a contribuir ativa-
mente para a melhoria da segurança 
rodoviária. 

 

É provável que 
a obtenção do 
objetivo “morte 
zero“ nas estradas 
só se consiga com 
a massificação do 
conceito de veículos 
de condução 
autónoma, que 
comuniquem entre 
si e a via, algo que 
não se vislumbra ser 
uma realidade no 
curto e médio prazo.
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Na perspectiva da segurança rodo-
viária, os veículos deveriam fazer ins-
pecções técnicas a partir de que ano 
da sua vida útil e qual a periodicidade 
que julga mais adequada?

a definição de qualquer norma legal, 
deverá sempre ter em conta o contexto 
económico e social em que se insere. 

No caso vertente, não obstante uma 
fase menos boa que o país atravessou 
no que concerne à aquisição de veícu-
los novos, tem-se vindo a assistir a uma 
retoma no setor e pode hoje considerar-
-se que, globalmente, temos um parque 
automóvel ao nível dos restantes países 
da uE.

Por outro lado, os dados estatísticos dis-
poníveis indicam que o número de veí-
culos com falta de iPO intervenientes em 
acidentes rodoviários com vítimas tem 
vindo a diminuir, representando cerca de 
1% do universo total de veículos interve-
nientes em acidentes.

assim, salvo melhor opinião, entendo 
que, por enquanto, o regime vigente re-
lativo às iPO’s é o adequado à realidade 
nacional e do seu parque automóvel.

admito, porém, que a iPO possa vir a ser 
obrigatória aquando da alteração da ti-
tularidade do certificado de matrícula, 
desde que a última inspeção tivesse sido 
realizada há mais de três meses, como 
forma prevenir eventuais fraudes e para 
garantir a posição do adquirente.   

 
considerando a importância da sinis-

tralidade com veículos de 2 e 3 rodas 
acha adequado monitorizar apenas 

veículos acima dos 250 cm3, como está 
previsto na lei?

No ano de 2014, os ciclomotores e os 
motociclos representaram 6% e 8% respe-
tivamente, do número de veículos interve-
nientes em acidentes.

 Esta questão não é despicienda, tanto 
mais que os condutores de motociclos 
que faleceram aumentou 16,7%. 

Embora não dispondo de dados con-
cretos, é comummente aceite que o 
número de veículos de duas rodas em 
circulação tem vindo a aumentar nos úl-
timos anos, a que não será alheio o facto 
da publicação da Lei n.º 78/2009, de 13 
de agosto, vulgo “Lei das 125 c.c.”.

assim, e também face à maior fragili-
dade estrutural dos ciclomotores e de al-
guns motociclos de baixa cilindrada, sou 
da opinião que as iPO’s deveriam abran-
ger também estes veículos.     

 
como encara o facto de alguns veí-

culos transitarem na via pública sem se-
rem inspecionados, como é o caso, por 
exemplo, de tratores?

a sinistralidade envolvendo tratores 
agrícolas é um flagelo que tem merecido 
a nossa atenção e preocupação. Os da-
dos mais recentes indicam que Portugal 
é o terceiro pior país no que concerne a 
vítimas mortais resultantes de acidentes 
com tratores, sendo que este tipo de veí-
culos representam 3% do número de veí-
culos intervenientes em acidentes. 

E, note-se, estamos apenas a falar de 
acidentes rodoviários, excluindo desta es-
tatística os acidentes de trabalho.

Neste contexto, o capotamento é a 
causa de morte de dois em cada três 
acidentes com tratores, sendo que a 
antiguidade da frota, associada a uma 
manutenção pouco regular e rigoro-
sa e ainda a não utilização ou incorre-
ta utilização de cabinas ou do arco de 
proteção, vulgo “arco de Santo antónio”, 
concorrem de forma decisiva para esta 
realidade.

assim, sou da opinião que também os 
tratores deviam estar abrangidos pela 
obrigatoriedade de iPO, tendo a certeza 
que tal iria concorrer para a diminuição 
dos números da sinistralidade associada 
a este tipo de veículos. 

No entanto, devemos ter em conta que 
estamos a falar de veículos com carac-
terísticas muito diferentes das dos restan-
tes, pelo que importaria definir o regime e 
condições em que as iPO’s seriam realiza-
das, atendendo a essas especificidades.

As inspecções técnicas de veículos 
podem ser um parceiro ativo nas cam-
panhas de segurança rodoviária?

Naturalmente que sim. aliás os centros 
de inspeção, e em particular a aNCia, 
devem ser encarados como parceiros 
privilegiados para a prossecução de 
uma cultura de segurança rodoviária a 
começar pelos veículos, promovendo o 
rigor das iPO’s, garantindo assim a segu-
rança do parque automóvel, bem como 
tendo uma ação pedagógica ao alertar 
os proprietários para a necessidade de 
não descurar a manutenção preventiva 
e corretiva dos veículos.

Destaque
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Vendas de Pesados eM saUdáVeL aLta  
e insPeÇÕes oBrigatórias  
são iMPortantes Para segUranÇa 

as vendas de veículos automóveis são 
um dos indicadores mais fiáveis do es-
tado da economia, apesar do negativo 
efeito colateral do aumento das importa-
ções e consequente (des) equilíbrio da 
balança comercial com o estrangeiro.

No segmento dos comerciais pesados, 
a tendência de crescimento começou 
apenas o ano passado, acompanhando 
de resto outros indicadores, suplantando 
agora, claramente, o que se passou no 
mercado de passageiros, sempre mais 
mediático e mais próximo do cidadão 
comum. 

Este ano, no final dos primeiros nove me-
ses, as vendas de pesados sobem 35,3% 
face a 2014, enquanto os ligeiros abran-
daram o seu crescimento para 26,6%. 

Mas se isolarmos os mercadorias (vul-
go camiões), dos autocarros, verificamos 
que os primeiros são os verdadeiros res-
ponsáveis pela subida global.

É verdade que estamos ainda longe 
dos números da última década, mas 
também esta esteve bastante distante 
dos anos de ouro, em termos de vendas. 

É preciso recuarmos até 1981 (!), ano 
recorde da venda de pesados, com 
10.050 unidades (mais de uma unidade 
nova vendida por hora), das quais 9.222 
de mercadorias. Curiosamente o melhor 
ano dos autocarros aconteceu apenas 
19 anos depois, em 2000, com 927 unida-
des vendidas.

Se o aumento das vendas tem directa-
mente a ver com o aumento da activida-
de económica, propicia também um refle-
xo extremamente positivo na renovação 
do parque existente, num segmento em 
que as unidades são, normalmente, sujei-
tas a uma utilização muito mais intensiva 
do que a do carro de todos os dias. 

Daí a acertada legislação que, na prá-
tica, leva aos Centros de inspeção, anual-
mente, os veículos até aos sete anos de 
idade, dobrando, a partir do oitavo ano 
para semestralmente, a necessidade de 
exame às características mecânicas e 
à aprovação directa da conformidade 
destas, ou na implementação de medi-
das correctivas para as acções necessá-
rias ao cumprimento da lei. 

as inspecções periódicas são, verda-
deiramente, os alicerces do edifício final, 
que se pretende o mais perfeito possível, 
da Segurança rodoviária, do ponto de 
vista da qualidade do material circulan-
te, visto que o factor humano é ainda o 
ponto negro de mais difícil controlo.

Há no entanto elementos que ainda 
tentam escapar pelas malhas das verifi-
cações. recentemente, um relatório da 
DECO sobre pneus recauchutados, fez 
acender as luzes vermelhas da prevenção. 

Nesse relatório, mais de 40% dos pneus 
comprados pela associação, apresenta-

vam falhas graves que punham em risco a 
segurança dos veículos que os utilizavam. 

E os pneus, são o único elemento de 
contacto de um veículo com o pavimento, 
através dos quais se transmite a potência 
e a aderência, logo a segurança, global.

É verdade que a escolha acertada do 
fornecedor é meio caminho andado no 
sentido da segurança, bem como tam-
bém é verdade que normalmente “o ba-
rato sai caro”, só que numa utilização in-
dustrial, a gestão do parque de pesados é 
uma factura demasiado pesada para não 
criar a tentação de cortar nos custos…

Mais uma vez, os Centros de inspeção, 
ao cumprirem sem facilitar a sua missão, 
vão ser o elemento diferenciador, cha-
mando a si a faculdade de zelar pela 
segurança na estrada.

Pelo menos, é isso que esperamos deles.

Opinião

As inspecções 
periódicas são, 
verdadeiramente, 
os alicerces 
da segurança 
rodoviária

Pedro Castelo
Consultor
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as insPeÇÕes oBrigatórias 
não disPensaM cUidados coM
a ManUtenÇão dos VeÍcULos

Paulo andrade, Presidente do iMt

sabendo que o número de centros de 
inspeção periódica obrigatória irá au-
mentar significativamente e que haverá 
uma maior distribuição territorial de cen-
tros, tem o imt os meios para fiscalizar 
com regularidade e eficácia, garantindo 
a boa qualidade no serviço prestado?

a qualidade do serviço de inspeções, à 
semelhança de outros serviços, é essen-
cialmente assegurada pela gestão diária 
da atividade e pelas medidas diárias de 
supervisão que os responsáveis pelo serviço 
desenvolvem. O iMt garantirá que as ativida-
des de fiscalização verificarão se as condi-
ções regulamentares estão a ser mantidas.

A prestação de alguns serviços do imt 
é tida, normalmente, como morosa. estará 
o imt disponível para delegar competên-
cias e afazeres nos centros de inspeção, 
contribuindo assim para minorar esses im-
pactos percecionados como negativos? 

O iMt tem vindo a estudar alterações 
significativas de âmbito interno, quer a ní-
vel informático, quer de procedimentos, a 
fim de garantir que os serviços que habi-
tualmente presta se adequam às neces-
sidades dos cidadãos.

se os centros vierem a trabalhar mais 
próximo do imt, na assumpção de tare-
fas que o mesmo vem desenvolvendo, 
quais poderiam ser melhor executadas 
nos centros de inspeção?

Só depois de concretizados os proces-
sos de reorganização interna é que es-
taremos em condições de avaliar even-
tuais propostas de colaboração neste 
domínio.

considera que a implementação 
da inspeção obrigatória de veículos 
quando da alteração da titularidade 
do certificado de matrícula é um meio 
justo de promover a credibilidade e a 
qualidade do parque automóvel circu-
lante? e a implementação da inspeção 
obrigatória de veículos sempre que se 
processe a celebração do contrato de 
seguro automóvel?

O iMt continua a defender o entendi-
mento de que não será a obrigatorie-
dade da realização de inspeções de 
natureza extraordinária que irá garantir a 
qualidade do parque automóvel mas sim 
a manutenção de elevados níveis de qua-
lidade nas inspecções que actualmente 
se efectuam dentro dos prazos legais. 

recordamos que já hoje os comprado-
res, caso assim o entendam, podem reali-
zar inspeções facultativas num centro de 

Entrevista

inspeção para se certificarem do cumpri-
mento dos requisitos de segurança.

pretende o imt promover a extensão 
das inspecções a todos os tratores 
agrícolas, e a todos os veículos de 2 e 
3 rodas como medida de melhoria da 
segurança rodoviária?

Este instituto defende a extensão da obri-
gatoriedade de realização de inspeções 
a outras categorias de veículos de 2/3 ro-
das e quadriciclos, à semelhança da ac-
tual extensão para aqueles veículos, que 
apresentam cilindrada superior a 250 cm3. 

No que se refere à inspeção periódica 
dos tratores agrícolas considera-se que 
terá de ser objeto de uma análise cuida-
da, atento ao facto de se tratarem de veí-
culos não rodoviários, a fim de apurar em 
que medida as inspeções periódicas, den-
tro do âmbito das competências deste 
instituto, são justificadas.

em alguns países é já obrigatório que 
o período de inspeção anual se faça a 
partir do 4.º ano da data da matrícu-
la de uma viatura ligeira, contribuindo 
para a diminuição da sinistralidade. 
como vê essa medida? 

Neste momento, o iMt entende que as 
periodicidades definidas na legislação 
nacional, estando harmonizadas com as 
previstas na diretiva europeia, satisfazem o 
objetivo para o qual foram previstas as ins-
peções periódicas obrigatórias de veículos.

Há quem defenda que em função da 
sua elevada quilometragem anual, se 
deve alterar a periodicidade das ins-
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pecções automóveis dos veículos priori-
tários, para que estes sejam inspeciona-
dos no período correspondente ou, no 
máximo, a cada 50.000 kms. esta pode-
rá ser uma medida adequada para do-
tar esse parque de melhor qualidade?

as inspeções periódicas obrigatórias 
não dispensam o cuidado por parte dos 
utilizadores dos veículos com a sua ma-
nutenção, não sendo evidente que, o sim-
ples facto de se encurtarem os intervalos 
entre inspeções, determine uma melhoria 
significativa nas condições de segurança 
e desempenho ambiental dos veículos, 
sem que do lado da área da manuten-
ção/reparação dos veículos nada seja 
exigido ou controlado. trata-se de assunto 
objeto de estudo por parte deste instituto.

como encara a criação de um grupo 
de trabalho permanente com o imt para 
acompanhamento e discussão de assun-
tos de interesse para o sector, tais como 

legislação, regulamentação, bem como 
a descentralização dos serviços do imt, 
essencialmente na área de veículos, ten-
do como objetivo aumentar e diversificar 
os serviços prestados pelos centros?

O iMt sempre participou com todos os 
setores na discussão dos temas relevantes 
para a atividade, nomeadamente através 
da criação de grupos de trabalho.

A receita sobre as inspecções de via-
turas obtida pelo estado é de 15% mais 
23% de ivA, o que proporciona uma re-
ceita avultada para o imt. Neste enqua-
dramento, considera o imt participar no 
esforço de sensibilização para reduzir a 
taxa de abstenção às inspeções?

O iMt estará sempre disponível para 
participar em ações de sensibilização 
para a segurança rodoviária, no âmbito 
das suas competências, nomeadamente, 
em colaboração também com a autori-
dade Nacional de Segurança rodoviária.

Entrevista
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a “Escolha do Consumidor” é um siste-
ma de avaliação do nível de satisfação 
e aceitabilidade de produtos e serviços 
pelos seus atributos individuais, com a 
garantia de que são avaliados por con-
sumidores com experiência corrente de 
consumo e de acordo com critérios es-
pecíficos de satisfação. tem, portanto, 
como objetivo conhecer o grau de satis-
fação e aceitabilidade dos consumido-
res a produtos ou serviços, contribuindo 
para que possam realizar uma compra 
informada.

o que significa este prémio para a 
controlauto?

Significa o reconhecimento por parte 
dos consumidores da qualidade do ser-
viço que prestamos. É um prémio gratifi-

Este ano a Controlauto conquistou o primeiro lugar, em todos os indicadores 
relevantes na perspetiva da concorrência no sector, atingindo um índice  
de satisfação de 81,3%. a aNCia falou com Jorge Carvalho, Diretor técnico  
da Controlauto.

cante e motivador para continuarmos 
a evoluir na estratégia de proximidade 
a todos quantos confiam no serviço da 
Controlauto. a nossa missão é contribuir 
para melhorar a segurança de quem uti-
liza as vias públicas e estradas, pelo que, 
quando inspeccionamos, privilegiamos 
primeiro as pessoas e a sua segurança. 
O reconhecimento por parte dos consu-
midores desta nossa atitude é também o 
reconhecimento do contributo que pres-
tamos para a sua segurança e bem-estar.

quais os principais indicadores ava-
liados?

Foram avaliados vários indicadores. a  
Controlauto destacou-se pela qualidade 
do serviço prestado e pelo atendimento 
rápido, profissional e atencioso.

controLaUto Vence PréMio 
escoLHa do consUMidor

Entrevista

quais os principais factores diferen-
ciadores neste sector?

Pensamos que os factores diferencia-
dores neste sector estão associados à 
confiança dos consumidores pelo servi-
ço prestado. O consumidor é exigente e 
não podemos deixar de lhe garantir que 
quando prestamos um serviço, estamos 
a prestar um serviço na sua plenitude e  
com o nível de qualidade que correspon-
de, no mínimo, à sua expectativa.

o que considera que o cliente valoriza 
mais?

a Controlauto considera, e tem sido a 
sua estratégia desde sempre, que o con-
sumidor para além da qualidade da ins-
peção propriamente dita, valoriza a qua-
lidade do atendimento. Sabemos, porque 
estamos atentos às exigências dos nossos 
clientes, que existem inúmeros factores 
que influenciam o consumidor na deci-
são de escolha. Para além da notorieda-
de da marca, destacamos factores tão 
importantes como o tempo e a qualidade 
e proximidade das instalações.

se pudesse resumir a controlauto 
numa frase, o que diria? 

a Controlauto é uma empresa que pro-
cura permanentemente atingir elevados 
padrões de qualidade de forma a trans-
mitir aos seus clientes confiança na ga-
rantia da sua segurança e do seu bem-
-estar. assim, numa frase, poderíamos 
dizer que a Controlauto é uma empresa 
que tem como prioridade a segurança 
rodoviária dos seus clientes.

Associado 
da ANciA, a 
controlauto foi 
a “escolha do 
consumidor” 
2015/2016 no 
segmento centros 
de inspeção 
Automóvel 
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PoLÍtica de segUranÇa 
rodoViária – UMa noVa 
encrUziLHada

a aprovação da Estratégia Nacional de 
Segurança rodoviária 2009 - 2015 (ENSr), 
representou um marco incontornável nas 
políticas públicas de promoção de um 
ambiente rodoviário seguro em Portugal. 

Pela primeira vez foi adoptada uma es-
tratégia concertada de combate à sinis-
tralidade e às suas causas que envolveu 
a participação activa de um leque muito 
alargado de intervenientes. 

Desde logo, a elaboração da ENSr con-
tou com a participação de cerca de 110 
técnicos especialistas, em representação 
de 12 Ministérios e 31 entidades públicas 
e privadas, que trabalharam activamen-
te em 14 grupos de trabalho, bem como 
de um grupo consultivo integrado por 51 
associações representativas de todos os 
sectores da sociedade civil. 

Paralelamente foram realizadas inúme-
ras conferências, seminários e acções de 
divulgação em todos os distritos do País 
e lançadas campanhas temáticas de 
prevenção rodoviária de âmbito local e 
nacional. 

a segurança rodoviária passou a ser 
considerada um desígnio nacional e os 
resultados alcançados foram muito po-
sitivos - a sinistralidade não mais parou 
de diminuir, pelo menos até ao ano pas-
sado.

apesar do envolvimento da sociedade 
civil ter tido um papel decisivo na ela-
boração e no início da implementação 
da ENSr, nos últimos anos, institucional-
mente tem-se abdicado de fomentar a 
sua participação que assim tem vindo a 
esmorecer.

até as associações mais dinâmicas pa-
recem estar conformadas, apesar de Por-
tugal continuar a registar indicadores de 
sinistralidade que são superiores à média 
europeia. 

a 13 de Janeiro de 2014 foi publicado 
em Diário da república (Dr), a revisão 
intercalar da ENSr, dando conta do grau 
de execução das acções planeadas e 
perspectivando o futuro da segurança 
rodoviária em Portugal. 

Como visão estabeleceu alcançar um 
sistema humanizado de transporte rodo-
viário e assumiu o imperativo ético de 
que ninguém deve morrer ou ficar perma-
nentemente incapacitado na sequência 
de um acidente rodoviário em Portugal. 

infelizmente este facto não foi devida-
mente divulgado, tendo passado quase 
despercebido, mesmo aos mais atentos.

Mais recentemente, durante o verão, ple-
na época balnear, o Conselho de Ministros 
a 13 de agosto, aprovou a criação do Pla-
no Estratégico da Segurança rodoviária 
2016 – 2020 (PESEr) e as orientações gerais 
para o desenvolvimento da política de se-
gurança rodoviária para o mesmo período. 

Certamente a época do ano não terá 
sido a melhor para a boa divulgação da 
medida, aguardando-se ainda a publi-
cação do documento final.

Opinião

A segurança 
rodoviária passou a 
ser considerada um 
desígnio nacional 
e os resultados 
alcançados foram 
muito positivos

tamanha descrição poderá indiciar 
que o futuro da segurança rodoviária em 
Portugal será decidido no “silêncio dos 
gabinetes institucionais” e consubstan-
ciado num documento previamente pre-
parado para ser discretamente aprovado. 

Sendo a sinistralidade rodoviária um 
fenómeno social, não contar com o en-
volvimento ativo da sociedade civil é o 
primeiro passo para o insucesso. 

De qualquer forma, com a conclusão 
da ENSr no final de 2015, lamentavel-
mente, Portugal vai iniciar o ano de 2016 
sem qualquer estratégia ou plano de se-
gurança rodoviária aprovado.

a política de segurança rodoviária em 
Portugal encontra-se novamente numa 
encruzilhada, resta-nos esperar que o 
caminho a seguir tenha em conta a ex-
periencia e os bons resultados obtidos 
com a ENSr 2009/2015 e continue a ser 
institucionalmente encarada como uma 
responsabilidade de todos! 

Paulo Marques
Engenheiro
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Espaço da exposição “Remade in Portugal”
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institUto PoLitécnico de Leiria 
Vence PréMio VaLorPneU inoV’15

Este ano o prémio destacou o projeto 
de uma “garrafeira modular em compó-
sito de pneu reciclado (de matriz termo-
plástica)”, de Cyril dos Santos, investiga-
dor e doutorando do instituto Politécnico 
de Leiria (iPL), que desenvolveu o projeto 
em parceria com a empresa Plastimago 
e contou com a orientação de gonçalo 
Mateus e artur Mateus, Professor do iPL . 

“a ideia nasceu há dois anos de um 
portefólio de produtos que a Plastimago 
está a desenvolver para incorporar pneus 
em fim de vida”, refere o investigador, e 
adianta: “ já temos clientes e vamos co-
meçar a industrializar e a comercializar 
o produto”.

Para esta edição concorreram sete pro-
jetos de Portugal e do Brasil e foram ain-
da premiados com duas menções hon-
rosas os trabalhos “aplicação de pneus 
inservíveis em cerâmica vermelha, tijolos, 
para construção de casas populares 
com foco no desenvolvimento sustentá-
vel”, da universidade Federal do rio de 
Janeiro e “aplicabilidade da incorpora-
ção de fibras resultantes da reciclagem 
de pneus em matriz de gesso”, da univer-
sidade Fernando Pessoa. 

ao vencedor foram entregues 5.000 Euros 
e a oportunidade de um estágio na Valorp-
neu. as menções honrosas arrecadaram, 
cada uma, respetivamente, 2.500 Euros.

Foi num ambiente 
animado que se 
celebrou a 7.ª edição 
dos Prémios Valorpneu, 
numa cerimónia 
com casa cheia que 
decorreu, em outubro, 
no espaço da exposição 
“remade in Portugal 
apresenta Prémio 
inovação Valorpneu”, 
no Centro Comercial 
Colombo, em Lisboa.

reportagem
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Durante a cerimónia de entrega de 
prémios Climénia Silva, diretora geral da 
Valorpneu, felicitou os premiados e a qua-
lidade dos trabalhos a concurso e desta-
cou a importância da recuperação do 
granulado de borracha e da sua aplica-
ção em materiais com valor para a socie-

dade” e lançou o desafio às universidades 
de “continuarem a desenvolver projetos 
com vista à sua industrialização e comer-
cialização”. a diretora geral da Valorpneu 
realçou ainda durante o evento que “há 
falta de enquadramento legislativo sobre 
a utilização de pneus usados, que põe 

em causa a segurança rodoviária”. Neste 
sentido, “as inspeções nos centros são de-
terminantes uma vez que podem sensibili-
zar os condutores e dar informação sobre 
a utilização do pneu”, adiantou. 

“a Valorpneu tem vindo a acompanhar 
iniciativas de sensibilização dos condu-
tores em colaboração com as autorida-
des. Sabemos que podem existir cerca 
de 30% de pneus usados sem condições 
de circulação, nomeadamente, no que 
se refere a viaturas ligeiras”, esclareceu 
Climénia Silva.

Desde a primeira edição, os Prémios 
Valorpneu já galardoaram 15 trabalhos 
(8 Engenharia, 5 Design e 2 arquitetura), 
num valor que já ascende os 65.000 Euros, 
e destacaram trabalhos de investigação 
de universidades e outras entidades de 
investigação dos países da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

reportagem
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climénia silva, 
diretora geral 
da valorpneu, 
(...) destacou a 
importância da 
recuperação do 
granulado de 
borracha e da 
sua aplicação em 
materiais com valor 
para a sociedade

reportagem
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aUtoMoBiListas 
PoUco sensiBiLizados 
Para a iMPortÂncia 
de Bons PneUs

tecnologia

Os pneus são mais importantes do que 
possamos pensar, porque são a única li-
gação entre o veículo e a superfície de 
rodagem. 

É fundamental que os centros de ins-
peção procedam a uma inspeção ri-
gorosa dos pneus durante a verificação 
das viaturas. Entre a classificação de defi-
ciências para inspeções Periódicas Obri-

gatórias há pontos que devem ter uma 
atenção particular, como a profundida-
de dos canais constituintes, a existência 
de cortes ou fissuras que exponham ou 
alcancem a carcaça, a reabertura de 
piso e a existência de deformações con-
vexas nas paredes laterais.

Segundo a lei, os automóveis ligeiros e 
os reboques de peso bruto não superior 

a iMPortÂncia dos 
PneUs e a necessidade 
de UM controLo 
aPertado da insPeÇão

a ProFUndidade
do Piso

a 3.500Kg não podem transitar na via 
pública sem que o piso de todos os seus 
pneus, incluindo o de reserva, quando 
obrigatório, apresente em toda a circun-
ferência da zona de rodagem desenhos 
com uma altura de, pelo menos 1,6 mm 
nos relevos principais. 

Sabemos de igual modo que, à me-
dida que a profundidade dos canais 
constituintes do piso vai diminuindo, a 
resistência dos pneus a fenómenos de 
aquaplanagem vai diminuindo. 

uma viatura na qual se encontram 
montados pneus com 6 mm de profundi-
dade de piso, necessita de 60 metros para 
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parar, se iniciar a travagem a 80 km/h. 
No caso de uma viatura cuja profun-

didade do piso dos pneus, se situe nos 
1,6 mm, a mesma viatura, ao iniciar uma 
travagem aos 80 km/h necessitará de 
mais 18 metros até imobilizar. Estamos a 
considerar uma distância equivalente a 
3,5 viaturas.

a profundidade do piso e a existên-
cia de eventuais desgastes irregulares 
devem ser um ponto a analisar nas ins-
pecções. tal como numa caixa negra de 
um avião, no pneu fica registada a ano-
malia mecânica que possa existir numa 
viatura.

Existem desgastes irregulares que são 
indicadores do estado da viatura e que 
podem representar um risco acrescido na 
segurança dos condutores e conduzidos.

O desgaste irregular tem a ver com o 
mau alinhamento das rodas e a existên-
cia de folgas e desgaste nos compo-
nentes directamente ligados aos pneus, 
como os sistemas de travões e suspensão, 
que irão sujeitar os pneus a condições de 
utilização anómalas, constituindo, no final, 
fenómenos de desgastes irregulares. 

Os pneus estão concebidos para su-
portar condições adversas, no entanto, 
não são indestrutíveis.

desgastes 
irregULares

reaBertUra 
do Piso

Outra questão é a possibilidade de rea-
bertura de piso. Sabemos que é proibido 
reabrir nos pneus os desenhos originais, 
abrir novos desenhos para além da base 
daqueles, bem como transaccionar por 
qualquer forma, aplicar e utilizar pneus 
nestas condições ou consentir na sua uti-
lização. Esta proibição só não é aplicável 
aos pneus que contenham a gravação 
na parede lateral do termo rEgrOOVaBLE.

Esta chamada de atenção justifica-
-se pelo facto de verificarmos uma nova 
tendência na aquisição de pneus, mais 
precisamente na aquisição de pneus 
usados, sendo que, neste tipo de pneus a 
reabertura de piso é uma prática corren-
te, de modo a criar um aparente bom es-
tado dos pneus aquando da sua venda.

Devemos considerar de igual modo o 
estado estrutural destes pneus, visto que, 
nem todos os danos ou condições que 
podem levar à inutilização de um pneu 
são facilmente detetáveis, nomeada-
mente, a existência de deficientes repa-
rações ou danos no revestimento interior. 

MediÇão 
do rasto do PneU

Pressão 
de insUFLaÇão

a medição do piso serve principalmente 
para aferir o estado do pneu, nomeada-
mente a incidência de desgastes irregula-
res ou eventualmente a menor resistência 
a fenómenos de aquaplaning, devido à 
diminuição da profundidade dos canais 
principais constituintes do piso.

Em estudos de mercado efectuados 
nos quatro principais parâmetros de se-
gurança, três estão relacionados com 
factores de segurança, no momento da 
escolha de um pneu.

Outro ponto importante reside no com-
portamento dos pneus em condições de 
superfície molhada. Mais precisamente, 
dos dez critérios relacionados com a se-
gurança, cinco correspondem ao com-
portamento dos pneus em piso molhado. 
Com estes resultados podemos inferir que 
a profundidade de piso nestes dois pon-
tos adquire uma importância decisiva.

Para sensibilizar o automobilista, seria im-
portante verificar sempre a pressão de in-
suflação no acto da inspeção automóvel. 
Como dado de referência, pode afirmar-se 
que 78% dos condutores europeus condu-
zem com pneus cujas pressões de insufla-
ção se encontram abaixo do indicado. 

a influência da pressão de insuflação 
é fundamental para a optimização dos 
pneus bem como para o correcto de-
sempenho dos mesmos em todos os am-
bientes de utilização. 

a aderência e a estabilidade, em qual-
quer tipo de superfície, diminuem substan-
cialmente em condições de baixa pressão 
de insuflação. 

O consumo de combustível e a degrada-
ção prematura dos demais componentes 
mecânicos associados ao funcionamento 
dos pneus é também um ponto a considerar.
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Como sabemos, tanto nos pneus rFt 
como em qualquer outro pneu, as pres-
sões de insuflação são fundamentais 
para que todos os parâmetros relacio-
nados com a performance dos pneus 
sejam levados ao máximo. 

as questões relativas ao conforto ou 
ruído de rolamento podem ser afectadas 
quando utilizamos pneus com pressões 
de insuflação incorrectas. 

Normalmente as pressões de insuflação 
excessivas ou abaixo do recomendado 
pelo fabricante da viatura traduzem-se 
numa perda de estabilidade em curva, 
direção mais pesada e diminuição do 
tempo de resposta, maior dureza sentida 
na condução, para além de maior con-
sumo de combustível.

rUÍdo
e conForto

Vantagens da 
tecnoLogia rFt

iMPortÂncia das 
PressÕes de 
insUFLaÇão nos PneUs

a noVa 
cLassiFicaÇão 
dos PneUs 

Em termos de segurança rodoviária es-
tes dois parâmetros representam pouco. 
No entanto, são fatores em que as mar-
cas de pneus têm vindo a apostar, como 
factores primordiais aquando do desen-
volvimento de novos produtos. 

O peso dos pneus nas questões am-
bientais é cada vez mais importante, prin-
cipalmente com a chegada do novo pro-
cesso de etiquetagem dos pneus. com 
o objectivo de melhorar a segurança, a 
eficiência económica e ambiental do 
transporte rodoviário, através da promo-
ção de pneus seguros e eficientes ener-
geticamente, com baixos níveis de ruído. 

Conjugar esta informação com outros 
factores que são normalmente considera-
dos no processo de decisão de compra, 
permite ao utilizador final fazer uma escolha 
mais informada na aquisição de pneus. 

a nova classificação dos pneus dispo-
nibiliza informação sobre certas caracte-

a nível económico, elimina a neces-
sidade de utilização do pneu sobressa-
lente, liberta uma fração de peso e de 
espaço na bagageira e tem um menor 
consumo de combustível devido ao peso 
mais reduzido. 

Por outro lado, é uma tecnologia mais 
segura, tendo em conta que mesmo 
após o furo, o condutor mantém sempre 
o controlo do veículo, devido ao reforço 
das paredes laterais que permitem ao 
pneu continuar a suportar o peso do veí-
culo, permitindo ao condutor prosseguir 
viagem em segurança. 

Finalmente, o veículo pode ser condu-
zido até um ponto de assistência, onde 
o condutor pode trocar os pneus em 
segurança e evitar o perigo de trocar os 
pneus em plena via.

rísticas do desempenho dos pneus e terá 
de ser comunicada aos consumidores. 

Essa informação refere-se ao impacto 
na eficiência energética do veículo, as-
sociado à resistência ao rolamento do 
pneu, ao impacto na segurança do veí-
culo, à aderência em molhado do pneu, 
ao nível de ruído externo do pneu e à 
ausência de ruído dentro do veículo.

Para conseguirmos acompanhar estes 
novos requisitos do mercado, principal-
mente, com o surgimento dos automó-
veis elétricos, o fator ruído de rolamento 
tem vindo a tomar uma posição fun-
damental no momento da escolha do 
consumidor. 

O mesmo se aplica ao conforto de ro-
lamento, principalmente, com novas tec-
nologias de mobilidade alargada, que 
permitem a sua utilização sem pressão 
de insuflação, permitindo percorrer uma 
distância limitada a uma velocidade 
máxima limitada de 80km/h. 

Esta funcionalidade só é possível gra-
ças ao reforço da parede lateral do 
pneu, que irá suportar a carga aplicada 
aquando da perda de pressão. Esse re-
forço, numa fase inicial, traduzia-se numa 
maior rigidez vertical dos pneus, no en-
tanto, as novas gerações de pneus rFt 
apresentam um nível de conforto cada 
vez mais elevado, ao nível de um pneu 
convencional. 

ricardo Cardoso
Coordenadoor do Departamento técnico
na Bridgestone Portugal

tecnologia
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Porque existe Amanhã.

Tudo graças à Valorpneu e aos seus parceiros do Sistema Integrado 
de Gestão de Pneus Usados, que recolhem, transportam e valorizam  
85 mil toneladas/ano de pneus usados em Portugal, reciclando, 
recauchutando e valorizando-os como fonte de energia. 
Tudo por um Ambiente melhor.

Poupança de emissões correspondente ao tratamento de 85.000 toneladas de pneus = 133,92 kton CO2 e equivalente
às emissões resultantes da circulação média anual de 36.000 automóveis.

TODOS JUNTOS EVITAMOS TANTAS 
EMISSÕES COMO AS QUE 36.000 
    EMITEM NUM ANO

www.valorpneu.pt




