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editorial
conteúdos

assistimos, no último ano, a um ligeiro 
aumento da sinistralidade. Sabemos que 
a segurança rodoviária não pode espe-
rar, que não podemos perder tempo e 
que temos de continuar a trabalhar dia-
riamente para um ambiente rodoviário 
seguro e ecológico. Estamos conscien-
tes da dificuldade ou impossibilidade 
em alcançar o objetivo de zero mortos 
na estrada, mas também sabemos que 
tudo o que podemos fazer hoje para 
progressivamente contribuir para reduzir 
a sinistralidade rodoviária,  é certamente 
um legado que irá beneficiar as gera-
ções futuras. 

Em 2016 vamos executar o nosso plano 
de atividades, continuando com a publi-
cação da nossa revista em papel, que 
passaremos a disponibilizar também em 
formato eletrónico. Pretendemos fazer 
uma maior divulgação do setor e do 
importante trabalho desenvolvido pelos 
centros de inspeção.

O ano será também marcado por um 
conjunto de eventos - nomeadamente a 
Convenção e as Jornadas técnicas – e 
por novos projetos que visam promover 
o setor e a segurança rodoviária.

a formação vai continuar a ter uma 
elevada prioridade, através da execu-
ção do protocolo de cooperação com 
o iSEC e do reconhecimento da aNCia 
enquanto entidade formadora junto do 
iMt e da DgErt.

Em articulação com a PSP e a gNr va-
mos promover uma maior e eficaz ação 
inspetiva que vise o cabal cumprimento 
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da legislação sobre as inspeções. Vamos 
ainda desenvolver um novo projecto de 
controlo de dados sobre a circulação 
de veículos sem inspeção. Numa primei-
ra fase este projecto terá uma dimensão 
preventiva e de informação ao proprie-
tário e, depois, um eventual carácter 
sancionatório. Serão também realizados 
inquéritos regulares aos utentes, com o 
objetivo de proporcionar uma melhoria 
contínua da imagem e ação do nosso 
setor. 

a aNCia vai lançar uma campanha 
publicitária para sensibilizar os conduto-
res a realizarem inspeções facultativas,  
um passo importante para a sua segu-
rança assim como de terceiros. Vamos 
ainda desenvolver um novo projeto pe-
dagógico nas escolas, concretamente 
no ciclo complementar, tendo em aten-
ção que se trata de um público-alvo de 
futuros condutores. 

Em suma, os nossos projetos são ambi-
ciosos e contamos com todos para, de 
forma contínua e persistente, promover o 
setor e a segurança rodoviária no nosso 
país. a todos os que têm feito este cami-
nho connosco – associados, parceiros, 
colaboradores – o nosso muito obrigado. 
Contamos convosco para confirmar a 
aNCia como maior organização do nos-
so setor em 2016.

Paulo areal
Presidente da Direção da aNCia

“contamos 
convosco para 
confirmar a Ancia 
como maior 
organização  
do setor em 2016”
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Notícias

ancia coMeMoRa vinte anos 
coM pRoJetos paRa o FUtURo

Porque as boas tradições devem ser va-
lorizadas, a aNCia voltou a reunir no final 
do ano os associados, autoridades, par-
ceiros e amigos num almoço de Natal. 

O encontro, desta vez, realizou-se em 
Lisboa e teve “dois pratos principais”: fa-
zer o balanço das ações concretizadas 
em 2015 e apresentar o programa de ati-
vidades muito ambicioso para 2016.

O objetivo enunciado pelo presidente 
da direção, Paulo areal, foi elucidativo da 
cultura que se pretende desenvolver no 
setor das inspeções: é preciso fazer me-
lhor, ir mais longe, agarrar oportunidades 
e crescer em todas as áreas com os me-
lhores parceiros. 

O Presidente da aNCia falou de 2015 
como um ano “gratificante”, destacando 
os passos dados para credibilizar e unir 
todo o setor, para internacionalizar a 
aNCia e a assinatura dos novos protocolos 

de colaboração com a autoridade da 
Mobilidade e dos transportes (aMt) e 
com o instituto Superior de Educação e 
Ciências (iSEC). 

Segundo Paulo areal, há que reforçar o 
espírito de parcerias e cooperações com 
as diversas entidades que partilham res-
ponsabilidades e interesses na seguran-
ça rodoviária, demonstrando com ações 
que mais vale cooperar do que ignorar.

“reforçámos o relacionamento institu-
cional de cooperação com o governo, 
com os grupos parlamentares da assem-
bleia da república, com o instituto da 
Mobilidade e dos transportes (iMt) , com 
a autoridade de Segurança rodoviária 
(aNSr) ou com o instituto Português de 
acreditação (iPaC)” - exemplificou o pre-
sidente da aNCia. 

Das várias colaborações já definidas 
para este ano, Paulo areal deu como 

exemplo o que se vai fazer com as forças 
de segurança. 

“Em articulação com a PSP e a gNr 
vamos promover uma maior e mais efi-
caz ação inspetiva, que visa o cabal 
cumprimento da legislação sobre as 
inspeções. Vamos ainda desenvolver um 
novo projeto de controlo de dados sobre 
a circulação de veículos sem inspeção. 
Numa primeira fase, terá uma dimensão 
preventiva e de informação ao proprietá-
rio, depois poderá  resultar em medidas 
de caráter sancionatório com aplicação 
de coimas.” 

Outra perspetiva a valorizar é a da sen-
sibilização dos proprietários de viaturas, 
de modo a obviar esquecimentos ou 
desvalorizações do cumprimento do que 
é obrigatório. 

Pretendemos desenvolver “uma cam-
panha publicitária no sentido de levar os 

algumas dezenas 
de convidados - 
entre associados, 
autoridades do 
sector, fornecedores 
e amigos da aNCia 
- participaram no 
almoço de Natal, 
pretexto para 
apresentar novos 
projetos que farão  
a associação reforçar  
o seu papel  
na segurança 
rodoviária nacional.



PRIMAVERA 2016 5

Notícias

utilizadores a realizarem inspeções facul-
tativas, como meio auxiliar de diagnósti-
co das condições técnicas dos veículos 
e da importância para a sua segurança 
e de terceiros” - afirmou Paulo areal.

O Presidente do Conselho de admi-
nistração da autoridade da Mobilidade 
e dos transportes (aMt) - um dos convi-
dados deste encontro - foi signatário de 
um protocolo que coloca a aNCia entre 
os parceiros do grupo de trabalho junto 
deste novo organismo regulador. 

uma parceria que se pretende ativa 
e interventiva, segundo o presidente da 
aMt que afirmou que o compromisso 
não é para ficar no papel: “Não é essa 
a nossa maneira de estar neste conselho 
de administração da aMt”, acrescentou 
João Carvalho.

Num mundo em que as máquinas de 
transporte evoluem continuamente há 

que levar em conta as necessidades 
de formação decorrentes da evolução 
tecnológica constante. Nesse sentido, foi 
apresentado projeto de desenvolvimen-
to de uma licenciatura em engenharia 
adequada a ser frequentada pelos ins-
pectores dos centros de inspecção, fa-
zendo o seu up grade formativo e assim 
cumprindo um requisito de habilitação 
técnica dos principais responsáveis dos 
centros.

a resposta a esta necessidade já está 
a ser preparada pela aNCia, em coope-
ração com o instituto Superior de Edu-
cação e Ciências. Luís Moreira, do iSEC, 
signatário do protocolo que cria a base 
de acordo para este projeto, afirmou que 
“o documento assinado é extremamente 
importante porque os centros de inspe-
ção têm uma atividade que carece de 
formação. 

“reforçamos o 
relacionamento 
institucional de 
cooperação 
com o governo, 
com os grupos 
parlamentares 
da Assembleia 
da república, 
com o instituto 
da mobilidade e 
dos transportes, 
com a Autoridade 
de segurança 
rodoviária e com o 
instituto português 
de Acreditação”
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Notícias

Dia 1 de Outubro é a data mais prová-
vel para o arranque das inspeções perió-
dicas obrigatórias aos motociclos com 
cilindrada de 250cc. Convidado do pro-
grama Manchetes, da rtP3, no passado 
dia 11 de fevereiro, Paulo areal afirmou 
que essa foi a data sugerida na última 
reunião entre a aNCia e o instituto da 
Mobilidade e dos transportes. 

O momento exato para a entrada em 
vigor das novas regras vai, no entanto, 
depender do regulador já que “falta ain-
da alguma regulamentação: a formação 
dos inspetores, os itens a inspecionar e as 
deficiências que devem ser valorizadas”, 
disse Paulo areal, deixando claro que do 
lado dos centros de inspeção a grande 
maioria conta estar já devidamente equi-
pada e com as obras concluídas no início 
do segundo semestre de 2016. a periodici-
dade das inspeções e o preço - 12.50 euros 
+ iVa - já estão definidos por lei.

O presidente da aNCia garantiu que vai 
continuar a bater-se pelo alargamento das 
inspeções aos motociclos acima dos 50cc, 
“há uma faixa de veículos que vai desde os 
50cc até aos 249cc que na nossa opinião 
também devem ser sujeitos a inspeção e 

a ancia nos MeDia
Presidente da Direção entrevistado na rtP e no Jornal de Negócios.

necessitam de ser fiscalizados” e acrescen-
tou que a meta é “alargar as iPO a todos 
os veículos a motor que circulam na via 
pública.” 

Questionado sobre episódios que afeta-
ram a credibilidade do setor, Paulo areal as-
sumiu que há sempre aspetos a melhorar, 
defendeu que não há nenhuma atividade 
imune a incidentes e recordou que este é 
um setor já altamente fiscalizado, “em Por-
tugal fazem-se aproximadamente 5 milhões 
e 600 mil inspeções, temos um corpo de 
inspetores que ronda as 2 mil pessoas, es-
tamos sujeitos à fiscalização do instituto da 
Mobilidade e dos transportes e a rigorosos 
processos de acreditação por parte do ins-
tituto Português da acreditação.” 

a carga fiscal sobre o setor e o aumento 
do número de centros de inspeção foram 
algumas das preocupações da aNCia que 
mereceram destaque na longa entrevista 
que Paulo areal deu, no passado dia 17 de 
fevereiro, ao Jornal de Negócios. 

a previsão de que dentro de um ano o 
país poderá passar dos atuais 180 para 250 
centros de inspeção é, para Paulo areal, um 
autêntico teste à resiliência do setor. Sem 
rentabilidade, a qualidade pode ser amea-

çada, disse e destacou que “os nossos estu-
dos mostram que a carga fiscal total ronda 
os 60%. Do valor cobrado por cada inspe-
ção, 38% vai diretamente para o Estado.”

Nesta entrevista, o presidente da direção 
da aNCia falou também do trabalho em 
curso com o instituto da Mobilidade e dos 
transportes, no sentido de encontrar meios 
complementares à inspeção obrigatória 
dos veículos. as inspeções intercalares a 
emissões poluentes, bem como a inspeção 
obrigatória a veículos em segunda mão no 
momento da venda, foram exemplos do 
que está sobre a mesa. 

“em portugal 
fazem-se 
aproximadamente 
5 milhões e 600 mil 
inspeções, temos um 
corpo de inspetores 
que ronda as 
2 mil pessoas, 
estamos sujeitos 
à fiscalização 
do instituto da 
mobilidade e dos 
transportes e a 
rigorosos processos 
de acreditação por 
parte do instituto 
português da 
Acreditação”
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“Queremos melhorar 
as funcionalidades 
do designado 
“polícia Automático” 
que faz a leitura 
de matrículas. para 
além das melhorias 
a introduzir no 
controlo do seguro 
dos veículos, 
importa contemplar 
o controlo da 
inspeção”

Entrevista

goveRno QUeR “polÍcia aUtoMÁtico” 
a veRiFicaR veÍcUlos seM inspeção
O novo Secretário de Estado da administração interna quer alargar o âmbito 
da fiscalização através da chamada leitura eletrónica de matrículas.  
Jorge gomes também deixa claro que o executivo está a criar condições para 
iniciar a inspeção periódica obrigatória às motos.

Jorge Gomes, 
Secretário de Estado da Administração Interna
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Entrevista

Qual o peso do alargamento das ins-
peções periódicas obrigatórias (ipo) 
às motos na estratégia de segurança 
rodoviária?

a Estratégia Nacional de Segurança 
rodoviária 2008-2015 previa a extensão 
das inspeções Obrigatórias aos Ciclomo-
tores, Motociclos, triciclos e Quadriciclos. 
Parece-me uma medida importante, que 
foi inclusivamente considerada uma boa 
prática europeia, pelo que importa criar 
as condições para a sua implementação.

Acha que o papel dos centros de 
inspeção de viaturas tem de limitar-se 
à avaliação do estado dos veículos ou 
podem ter outras valências?

Sem prejuízo das pretensões próprias do 
sector, enquanto responsável político pela 
segurança rodoviária, entendo que os 
centros de inspeção, por estarem próximos  
dos condutores e pelas competências dos 
seus técnicos, podem desempenhar um 
papel muito importante no âmbito da pre-
venção rodoviária. É essencial que a sen-
sibilização chegue a todos os condutores, 
mesmo àqueles que têm carta há muito 
anos mas assumem comportamentos de 
risco na estrada.

Admite que os centros de inspeção 
poderiam ajudar a descongestionar os 
serviços oficiais prestados ao condutor 
e à viatura? por exemplo, permitindo 
que nas suas instalações se faça a re-
novação de cartas de condução, alte-
rações de livrete, alterações do título de 
propriedade e outros?

a própria administração pública está 
a implementar processos de moderniza-
ção, de simplificação e de aproximação 
aos cidadãos para melhorar a qualidade 
na prestação desses serviços. Estamos a  
trabalhar para construir um Estado mais efi-
ciente e verdadeiramente empenhado em 
facilitar o relacionamento com os cidadãos.

Na perspetiva da segurança rodo-
viária, como encara o sector das inspe-
ções de veículos sabendo que o núme-
ro de centros de inspeção vai aumentar 

significativamente, enquanto o merca-
do diminui? por exemplo, a inspeção 
de viaturas pesadas passou a ser fei-
ta anualmente quando nos últimos 20 
anos se fazia de 6 em 6 meses.

a dimensão “veículos” tem um papel 
estrutural na redução da sinistralidade 
rodoviária, a par da qualidade das “vias” 
e do comportamento dos “condutores”. 
a inspeção dos veículos é essencial na 
prevenção de acidentes e no reforço da 
segurança rodoviária. É ainda mais rele-
vante num contexto de envelhecimento 
do parque automóvel.

No âmbito das coimas, há uma dis-
paridade de critérios que os cidadãos 
nem sempre compreendem. são para 
manter disposições como a que diz 
que a falta de uma ipo está ao nível 
de algumas atitudes incorretas de con-
dução, consideradas falta não muito 
grave?

a infração por falta de iPO é tipificada 
como leve, correspondendo-lhe uma 
coima. Não obstante não ter subjacente 
uma sanção acessória, o valor da coima 
(de € 250,00 a € 1.250,00) é em si mesmo 
um fator dissuasor desta infração.

em seu entender deverão ser postos 
em prática sistemas fiáveis de contro-
lo de ipo na estrada? Nomeadamente 
com recurso a tecnologia já disponível 
que permite ter informação e atuar so-
bre viaturas sem ipo, em boa parte do 
território.

inteiramente de acordo. No âmbito dos 
projetos tecnológicos do Ministério, que 
também estão sob a minha responsa-
bilidade, queremos melhorar as funcio-
nalidades do designado “Polícia auto-
mático” que faz a leitura de matrículas. 
Para além das melhorias a introduzir no 
controlo do seguro dos veículos, importa 
contemplar o controlo da inspeção.

As campanhas de sensibilização têm 
sido uma das molas mais importantes 
para a redução da sinistralidade, como 
vê a apatia com que os principais inter-
venientes têm tratado deste assunto nos 
últimos tempos?

Mais importante do que olhar para o pas-
sado é encarar o presente e perspetivar o 
futuro. Nas duas primeiras semanas de exer-
cício de funções criámos condições para 
difundir a campanha de sensibilização de 
Natal e ano Novo. Estas campanhas devem 
ser avaliadas e planeadas em função dos 
públicos e dos canais de comunicação. 
além disso, devem ser descentralizadas e 
ter um carácter plurianual. Estas iniciativas 
terão uma especial relevância no Plano  
Estratégico Nacional de Segurança rodo-
viária que está em preparação.

Quais os próximos passos a dar na 
formação das autoridades competen-
tes para vigiar e corrigir a atitude de 
automobilistas e motociclistas que des-
valorizam as ipo?

O trabalho operacional desenvolvido 
pelas Forças de Segurança em Portugal 
é de altíssimo nível. Sou dos que valorizam 
o papel da fiscalização para a melhoria 
dos comportamentos dos condutores 
e para a redução da sinistralidade. as 
orientações operacionais das Forças de 
Segurança não deixarão de considerar a 
necessidade de fiscalização da iPO.

“A inspeção dos 
veículos é essencial 
na prevenção 
de acidentes 
e no reforço 
da segurança 
rodoviária. É ainda 
mais relevante 
num contexto de 
envelhecimento do 
parque automóvel”



ANCIA n.º 310

“aciDentes coM Motos poR 
FalHas HUManas e insUFiciência 
tÉcnica Dos veÍcUlos”

Tenente-Coronel Lourenço da Silva, 
Chefe da Divisão de Trânsito da GNR

os dados da sinistralidade em 2015 
ainda são provisórios, mas já indiciam 
que o panorama não melhorou... 

De facto, o número total de acidentes 
não diminuiu face ao ano anterior, o mes-
mo se passou em relação ao número de 
acidentes com vítimas. É uma situação 
que contraria o que vinha acontecendo 
nos últimos 10 anos. Há algo aqui que 
mudou, não estamos habilitados ainda a 
fazer uma avaliação, de resto os números 
não estão fechados. São contados os mor-
tos a 30 dias, ou seja as vítimas que vêm a 
falecer 30 dias depois do acidente, pelo 
que só há confirmação total dos dados 
de cada ano, geralmente, em meados 
do ano seguinte. Há, no entanto, a registar 
uma ligeira diminuição de vítimas mortais.

Há um dado que nos preocupa já há 
algum tempo, que é o registo dos feridos 
graves -os que se transformam em vítimas 
mortais a 30 dias. a nossa preocupação 
vai para esses. 

O ferido grave representa um custo mui-
to elevado para o país. É um custo para a 
humanidade, naturalmente, porque não é 
um problema de um país ou de um con-
tinente, é uma realidade global. também 
é um custo pessoal, sobretudo para as fa-
mílias. São seres humanos que ficam, na 
sua maior parte, inativos, incapacitados, 
uns ao cuidado dos familiares, outros, infe-
lizmente, ao cuidado de instituições públi-
cas. representam um peso imenso. Nos úl-
timos anos, há uma grande preocupação 
por parte das entidades responsáveis pelo 
socorro, na área da saúde, que tem reve-
lado resultados positivos. reduzimos subs-
tancialmente o número de feridos graves 
nos últimos 12 anos, mas esse número não 
tem diminuído tanto como o número de 
vítimas mortais. Naturalmente, as medidas 

Entrevista

“Haverá certamente 
reticências, mas 
ao fim de algum 
tempo as pessoas 
vão perceber quais 
são as virtudes 
do sistema, as 
vantagens da 
inspeção 
(às motos)“



PRIMAVERA 2016 11

que adotamos, de acordo com a Estraté-
gia Nacional de Segurança rodoviária, 
viram-se mais para os acidentes graves.

Apesar de todas as inovações que 
vão sendo introduzidas nos veículos, há 
muito tempo que não há nada tão re-
volucionário, em termos de combate à 
sinistralidade, como o cinto de seguran-
ça ou mais recentemente o “airbaig”. 
resta a intervenção humana, o que é 
que se pode fazer mais?

tudo gira à volta do fator humano. a 
evolução tecnológica, a engenharia au-
tomóvel, a engenharia civil na constru-
ção de estradas, a medicina, os meios do 
socorro e salvamento, todos têm evoluído. 
Sabendo nós que o ser humano erra, e 
erra com muita frequência, tudo se move 
para salvaguardar a vida e evitar danos 
sérios em caso de acidentes rodoviários, 
seja por intervenção no veículo ou na 
via. Havendo um acidente, tenta-se que 
o socorro seja tão rápido quanto possível, 
para que o dano possa ser minimizado. 
acontece que há uma coisa aqui que 
não muda com tanta facilidade - o com-
portamento desse mesmo ser humano. 

O trabalho de fundo e que vai criar raízes 
é o trabalho de sensibilização para uma 
condução mais segura, para um com-
portamento mais civilizado. agora tudo 
isto são processos muito lentos. Mesmo 
assim somos um país que há 15 anos es-
tava em penúltimo lugar na classificação 
de acidentes e de acidentes com vítimas, 
ou de mortos por milhão de habitantes, 
hoje estamos na média da Europa. Foi um 
processo importante, aconteceu devido 
à conjuntura e pela adoção de medidas 
sérias e eficazes: alteração ao código da 
estrada, fiscalização, comunicação social. 

O custo dos acidentes em termos de 
impacto no PiB (Produto interno Bruto) é 
significativo (já para não falar nos outros), 
até em termos de sustentabilidade. E não 
é uma fatalidade, são evitáveis; não pode 
o resto da sociedade andar a suportar os 
custos de uma coisa que é evitável. 

Evitam-se os danos através das tais ino-
vações tecnológicas, da introdução de 

medidas de acalmia de tráfego, da me-
lhoria de sinalização da via, dos sistemas 
de segurança ativa e passiva, etc. Mas 
geneticamente somos os mesmos de há 
uns milhares de anos para cá...

acho muita graça quando alguém co-
menta que andar na autoestrada a 120 
km hora é pouco… É um disparate! a 
120 km um veículo percorre 36,6 metros 
por segundo, se for a 140 já são mais de 
40 metros por segundo. Quer dizer que 
quem conduz cada vez tem menos tem-
po para reagir perante um risco. Como 
o ser humano não mudou, a sua capa-
cidade de reação é a mesma, portanto 
introduzem-se no veículo sistemas de 
travagem autónoma, o veículo trava so-
zinho. a verdade é que este sistema não 
está democratizado, não chega a muita 
gente, portanto o que é que acontece 
entretanto? Vai morrer muita gente. O 
que fazer? 

O nosso organismo é o mesmo há milha-
res de anos, assim como o nosso comporta-
mento primário. ainda há muita gente que 
quando entra num automóvel assume uma 
conduta de homem das cavernas apesar 
de estar num veículo tecnologicamente 
sofisticado. O que temos que fazer aqui? É 
tentar intervir para alterar comportamentos, 
fazer perceber que efetivamente o risco 
aumenta em determinadas situações e as 
consequências são irreversíveis.

está presente na nova estratégia?
Está sempre, o que muda é o alvo da 

nossa atenção. aqui há uns anos, na última 
alteração do Código da Estrada, surgiu o 
conceito do utente vulnerável, utilizador de 
veículos não poluentes, o papel do peão. 
Modernizou-se um pouco a visão do sis-
tema adequando-o ao que são as vanta-
gens do uso da bicicleta, da preservação 
ambiental. Quando se dá esta mudança, 
a estratégia tem de se adaptar a esta reali-
dade. Não quer dizer que o documento an-
terior não falasse já neste tema, mas como 
agora emerge reforçado, provavelmente 
vamos ter de atuar mais nesta área, não 
só para melhorar os comportamentos dos 
outros utilizadores, como para conformar 

o utente vulnerável ao uso das faculdades 
que a lei lhe dá com mais segurança. a es-
tratégia vai-se mudando à medida que há 
necessidade de alterar os alvos.

em termos de ações de fiscalização, tem 
aumentado a deteção de veículos sem 
inspeção?

Não, o registo que temos do ano pas-
sado aponta para uma ligeira diminui-
ção. Em 2015 sinalizamos 23.470 infrações 
sem inspeção ou com irregularidades 
no registo; em 2014 eram 25.683, há por-
tanto uma diminuição das infrações. 
isto tem provavelmente um significado: por 
um lado, a iPO é uma matéria fiscalizada 
em todas as ações e, por outro, constata-
mos que a esmagadora maioria dos au-
tomobilistas tem tudo em ordem. a iPO já 
não é um dos principais fatores de risco 
primários na ocorrência de acidentes. Já 
foi, quando se tornou obrigatória – então a 
guarda conduziu ações específicas - mas 
hoje é um tema perfeitamente tranquilo. 
Não é também um indicador de risco da 

Entrevista

“As deficiências 
nos veículos 
representam menos 
de 5  por cento do 
total das causas de 
acidente. o excesso 
de velocidade, a 
condução sob o 
efeito de álcool 
e drogas, a não 
utilização do cinto 
de segurança, (...), 
são todos fatores 
de risco mais 
valorados”
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ocorrência de acidentes, de facto, as defi-
ciências nos veículos enquanto causa de 
sinistro está abaixo dos 5 por cento, no total 
das causas apuradas. Poderá ser ainda um 
número perturbante, mas se olharmos para 
o excesso de velocidade, a condução sob 
o efeito de álcool e drogas, a não utilização 
do cinto de segurança, a utilização abu-
siva de telemóveis, o excesso de horas de 
condução no caso dos veículos pesados, 
são todos fatores de risco mais valorados. 
De acordo com a Estratégia de Seguran-
ça rodoviária, são os que devem merecer 
a nossa atenção prioritária. Naturalmente 
que perante estes dados de incumprimen-
to não vai ser descurado completamente. 
recordo que no ato de fiscalização de um 
veículo é sempre pedido o certificado de 
inspeção, faz parte da documentação.

Qual a viabilidade de se avançar 
para a leitura automática de matrícu-
las, também para detetar veículos sem 
inspeção em dia?

Não faz sentido. a leitura automática 
de matrículas é uma ferramenta que nós 
usamos, já há algum tempo, mas não 
está associada a dados sobre a iPO. No 
projeto “polícia automática”, as bases de 
dados associadas ao equipamento de 
leitura automática foi a dos veículos para 
apreender, por furto ou por outras razões, 
e a base de dados do seguro automóvel. 

Neste momento, por razões que se 
prendem com o parecer da Comissão 
Nacional de Proteção de Dados, a base 
de dados das seguradoras não está a ali-
mentar a leitura automática de matrículas, 
portanto ficamos apenas com o registo de 
veículos para apreender. repare, eu não 
faço ideia de quantas centenas de milha-
res de veículos constam das base de da-
dos nacionais para apreensão, mas são 
seguramente umas centenas de milhares, 
o que significa que não é humanamente 
possível pedir a alguém que vá para a es-
trada e que leve uma resma com 200 mil 
folhas de matrículas e descubra que uma 
delas está naquela listagem. 

O sistema de leitura automática, o que 
faz, é ler todos os veículos que passam 

e se uma das matrículas está na base 
de dados ele sinaliza. isto não é huma-
namente possível. Por isso é que eu digo 
que a leitura automática de matrículas 
em iPO não faz sentido porque o procedi-
mento normal de uma patrulha é obser-
var o veículo, verificar se carece de iPO e 
solicitar-lhe o documento. Esta é a única 
abordagem possível. repare, eu posso 
sinalizar um veículo num leitor automáti-
co e dizer que este veículo não está ins-
pecionado, e vamos partir do princípio 
que a base de dados está atualizada... 
Eu vou ter que o intercetar... Qual é a van-
tagem? Nenhuma. Ler e dizer passaram 
aqui 20 veículos sem iPO, intercetamos 
algum? Não. até pode haver um erro na 
base de dados, imagine que o indivíduo 
fez a inspeção há meia hora atrás e não 
está atualizada…

Agora que a inspeção obrigatória às 
motos se aproxima, acha que vai haver 
um período mais complicado com os 
condutores mais reticentes?

Seguramente. Quando há pouco dizia 
que hoje a guarda não desenvolve ações 
especificamente dedicadas às inspeções 
periódicas obrigatórias, quando essa re-
gulamentação entrar em vigor vamos ter 
que o fazer. Vamos ter que dar algum es-
paço ao cidadão para se adaptar, vamos 

esperar que a administração pública di-
vulgue profusamente a informação para 
que as pessoas saibam que são obriga-
das, qual é o regime de obrigatoriedade, 
qual a periodicidade dessas inspeções e 
qual o tipo de veículos exatamente, por-
que estamos a falar de duas rodas, mas 
também de categorias, cilindradas, etc. 

É essencial que o cidadão seja informa-
do, porque às vezes, infelizmente, depara-
mo-nos com esta situação: a lei é alterada 
mas não há publicitação, a não ser no 
Diário da república. Exigir a um cidadão 
comum que consulte diariamente o Diário 
da república para saber se esta ou aque-
la lei foi alterada é um absurdo. Partindo 
do princípio que as pessoas não vão ler 
o Diário da república como outro jornal 
qualquer, é fundamental que a adminis-
tração divulgue através dos outros jornais 
essas alterações. Vamos ter seguramente 
que conversar com as autoridades admi-
nistrativas responsáveis por esta área, e va-
mos ter que aguardar um tempo para per-
ceber se as pessoas estão ou não estão a 
acolher. Haverá depois uma consulta aos 
centros de inspeção, para ter algum feed-
back sobre os níveis de afluência, e depois 
partirmos então para uma ação de fiscali-
zação mais intensiva dessa matéria.

tanto quanto conhece os condu-
tores de motos, é de antever alguma 
resistência?

Há sempre resistência! Eu recordo-me 
da introdução do regime nos veículos 
automóveis e recordo-me perfeitamente 
das dificuldades que tivemos: houve uma 
grande confusão com a periodicidade e 
pouco esclarecimento público. Não tenho 
a mais pequena dúvida de que nesta ma-
téria, que implica deslocação ao centro 
de inspeções, num contexto de novidade, 
de pessoas que acham que a sua moto 
está ótima, dos que dizem “eu gosto tanto 
da minha moto que levo-a todos os dias 
ao mecânico”, etc.. Haverá certamente re-
ticências, mas ao fim de algum tempo as 
pessoas vão perceber quais são as virtu-
des do sistema, as vantagens da inspeção 
e vão acolher, naturalmente.

Entrevista

“Haverá uma 
consulta aos centros 
de inspeção, para 
ter algum feedback 
sobre os níveis de 
afluência, e depois 
partirmos então 
para uma ação  
de fiscalização  
mais intensa”
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de que forma é que vão decorrer es-
ses contactos entre a GNr e os centros 
de inspeção?

Normalmente as reuniões realizam-se 
entre o representante dos centros e a 
tutela. Não estando nós exclusivamente 
apegados à necessidade de reunir com 
o instituto da Mobilidade a aNSr e os 
centros de inspeção, obviamente que 
temos um feedback… até porque nós 
próprios temos uma frota que é inspecio-
nada e há um diálogo natural.

do seu ponto de vista, faz sentido este 
limite dos 250cc?

Não tenho dados para lhe responder, 
estou convicto no entanto que esse limiar 
inferior da cilindrada tem a ver com a re-
presentatividade dos veículos que estão 
abaixo desse limiar, naquilo que é a sinis-
tralidade rodoviária registada anualmen-
te - é a única explicação que encontro. 

a verdade é que dos 250cc para baixo, 
a representatividade destes veículos em 
sinistros a nível nacional, nomeadamente 
os que registam vítimas, é muito pouco 
significativa.

Há um fenómeno interessante com os 
motociclos: há pessoas que durante uma 
vida inteira gostavam de ter uma moto, 
mas por vários motivos, maioritariamen-
te por razões financeiras, não puderam. 
Quando atingem a idade dos 40 ou 45 
anos adquirem uma mota - estou a falar 
de homens maioritariamente -, mas nun-
ca mais andaram de mota. alguns até 
são capazes de ir a umas aulas de con-
dução, mas há aqui um problema: há 
um número muito significativo de vítimas 
de acidentes com motociclos neste es-
calão etário. acresce que os motociclos 
estão praticamente imobilizados durante 
o inverno, ou seja, parados na garagem. 
todos os fluídos, lubrificantes, líquidos dos 

travões se degradaram. Depois, imagine, 
está um dia extraordinário, o cavalheiro 
agarra na moto e vai para a estrada. E 
o motociclo provavelmente precisava de 
rever pneus, de verificar se os lubrificantes 
estão em condições, etc. 

agora a obrigatoriedade de iPO vai 
resolver isto? Não, mas vai alertar para 
a necessidade de rever estas coisas de 
fazer a manutenção, isto acompanhado 
de campanhas de sensibilização, natu-
ralmente. Quando olhamos para a mota, 
ela está limpinha e pronta a andar, mas 
não está, é preciso ter alguma cautela. O 
que verificamos é que há acidentes por 
incapacidade técnica e erro humano 
dos condutores de motos, mas também 
por insuficiência do funcionamento dos 
veículos. a obrigatoriedade de inspeção 
pode ajudar a chamar a atenção para 
isso, para a necessidade de ter as coisas 
em ordem.

Entrevista
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Entrevista

“HÁ tenDência De aUMento De 
aciDentes e Do núMeRo De FeRiDos”
Os dados finais só estarão prontos em meados do ano, mas há já sinais  
que apontam para um retrocesso em termos do que tem sido a redução  
da sinistralidade mais grave.

Que leitura faz dos dados da sinistrali-
dade em 2015? Que impacto na evolu-
ção do cenário nacional?

Os dados disponibilizados ainda não 
permitem retirar conclusões aceitáveis, 
pois ainda só são conhecidos os dados 
gerais que não permitem ter conheci-
mento da evolução das vítimas, do local 
dos acidentes, do tipo de acidentes, etc. 

De qualquer forma, uma coisa é cer-
ta – verifica-se que a tendência foi de 
aumento de acidentes (mais 4,8%) e do 
número de feridos graves e leves (cerca 
de 2,5% para ambos). Houve uma redu-
ção de 0,8% do número de mortos con-
tabilizados a 24 horas, mas ainda não 
se pode assegurar qual a verdadeira 
evolução, pois no ano anterior tinha-se 
verificado uma redução de 6,9% de mor-
tos a 24 horas, e na realidade houve um 
aumento de 0,2% de mortos considera-
dos a 30 dias, que é o prazo aceite in-
ternacionalmente. Conclusão – embora 
ainda não se possa fazer uma análise 
detalhada da evolução, os dados pro-
visórios existentes é negativa, e exigem 
uma actuação muito mais eficaz.

Qual o contributo da segurança do 
veículo no cenário geral da sinistralidade 
automóvel em portugal?

a contribuição do veículo na sinistrali-
dade rodoviária é sempre reduzida face 
aos outros factores clássicos, nomeada-
mente no que respeita à ocorrência de 
acidentes. 

No entanto, o veículo tem tido, ao longo 
das últimas décadas, uma importância 

extraordinária da redução da gravidade 
das consequências dos acidentes, atra-
vés do enorme aumento da segurança 
passiva que disponibiliza. Nos últimos 40 
anos, entre 1975 e 2014, verificou-se uma 
redução de apenas 7,6% no número de 
acidentes com vítimas, mas o número de 
vítimas mortais decresceu 82,0%!!!

Acha adequados os intervalos tempo-
rais das inspeções nas diversas catego-
rias de veículos?

acho que os intervalos temporais exigi-
dos são globalmente corretos.

Qual é a verdadeira influência do 
perfil e do estado de conservação das 
vias?

É enorme a importância do traçado das 
vias, do seu piso, da sua sinalização, dos 
equipamentos de segurança e da sua 
conservação na ocorrência de acidentes. 
Para garantir a qualidade das vias, consi-
dero absolutamente indispensável a obri-
gatoriedade da realização de “auditorias 
de Segurança rodoviária (aSr)” aos pro-
jectos e de “inspecções de Segurança ro-
doviária (iSr)” às vias existentes.

Mas considero que tais aSr e iSr deve-
rão obedecer a critérios definidos de forma 
rigorosa, efectuados por entidades verda-
deiramente independentes do “dono da 
estrada” e do projectista, e responsabilizar 
civil e criminalmente quem as faz e quem 
decide aplicar ou não as suas recomen-
dações. tal deve ser feito tanto nas aE’s 
como nas vias urbanas, ou seja, em todas 
as vias abertas ao trânsito público.

José Miguel trigoso, Presidente da Prevenção rodoviária Portuguesa

“todos os veículos 
autorizados a 
circular nas vias 
abertas ao trânsito 
público devem 
estar em condições 
de circular de 
forma a garantir a 
segurança de todos 
os utentes”
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dentro de meses, passa a ser obriga-
tória a inspeção a motos com mais de 
250cc. Faz sentido que sejam apenas 
essas?

Não faz sentido absolutamente ne-
nhum que sejam apenas essas. Não 
percebo de todo qual o critério que está 
subjacente a tal decisão.

Qual a posição da prevenção rodo-
viária portuguesa sobre a inspeção 
periódica obrigatória a tratores?

a PrP considera que todos os veículos 
autorizados a circular nas vias abertas 
ao trânsito público devem estar em con-
dições de circular de forma a garantir 
a segurança de todos os utentes. Se se 
considera que tal é garantido através 
das inspecções periódicas obrigatórias, 
então devem ser obrigatórias para todos 
os veículos. O mesmo se deve aplicar aos 
veículos do Estado, incluindo os das For-
ças armadas e das Forças de Segurança.

o que pensa sobre a qualidade da 
formação de novos condutores?

a PrP acha que esse é um ponto que 
deve ser alterado de forma importante, 
seguindo as mais recentes tendências 
verificadas a nível internacional e vali-
dadas pelos estudos realizados. Nomea-
damente introduzindo a “Formação por 
etapas” ou “graduated driving licensing” 
que passa por três fases antes da ob-
tenção da licença – 1ª – fase de apren-
dizagem (em escola de condução e 
condução acompanhada com apoio 
de escola de condução); 2ª – fase in-
termédia (necessita de um teste/exame 
para aceder a esta fase) e 3ª – fase de 
início da condução independente con-
dicionada (recomendado ter outro teste 
para ter acesso a esta fase).

O exame deve ser alterado de acordo 
com o programa, deve ser realizado por 
entidade idónia, que tenha capacidade 
técnica para o efeito e que seja indepen-
dente das escolas de condução. Deve 
garantir que os novos condutores, após 

as diversdas fases de aprendizagem, es-
tão aptos a conduzir em segurança inte-
grados no fluxo normal de trânsito.

se todos os utilizadores cumprissem 
escrupulosamente o código da estrada 
deixava de haver acidentes?

infelizmente, não deixaria de haver aci-
dentes, embora seguramente que have-
ria muito menos e de menor gravidade.

os automóveis em utilização elétrica 
(puros ou “plug-in”), põem questões 
específicas em termos de condução. 
Justifica-se uma ação de sensibilização 
dos futuros condutores, envolvendo prp 
e marcas?

Claro que sim, não só por essa razão, 
mas também por causa da ausência de 
ruído, que consubstancia um risco acres-
cido para os peões. aliás, tanto quanto 
julgo saber, esses veículos vão ser obriga-
dos a fazer algum ruído por essa razão.

Entrevista

Anitgos cartazes da PRP

“A formação de 
novos condutores 
deve ser alterada 
seguindo as mais 
recentes tendências 
verificadas a nível 
internacional e 
validadas pelos 
estudos”
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Destaque
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Motociclos na inspeção 
oBRigatÓRia este ano
abrangidos cerca de 80 mil veículos.

O Presidente da Direção da aNCia afir-
ma que o próximo dia 1 de Outubro é a 
data mais provável para a entrada em 
vigor da nova legislação. Depois de su-
cessivos adiamentos, Paulo areal diz que 
é, finalmente, a data sugerida na sequên-
cia da última reunião com o instituto da 
Mobilidade e dos transportes. Do lado 
dos centros de inspeção, tudo estará a 
postos no final do primeiro semestre.

Nesta edição, ouvimos os principais 
responsáveis do setor rodoviário e todos 
concordam que é um passo na direção 
certa. 

O secretário de Estado da administra-
ção interna promete criar condições para 
a concretização deste alargamento das 
inspeções. O responsável pela Divisão de 
trânsito da gNr está convencido que, após 
algumas reticências iniciais, os proprietários 
dos veículos agora abrangidos pela obri-
gatoriedade de inspeção periódica aca-
barão por entender os benefícios da medi-
da. Por seu lado, o Presidente da Prevenção 
rodoviária Portuguesa defende que se as 
inspeções são uma forma de melhorar a 
segurança nas estradas, então não há mo-
tivos para deixar de fora nenhum veículo 
que circule na via pública. Segue-se uma 
perplexidade transversal aos nossos en-
trevistados: afinal por que motivo não são 
abrangidos os veículos como menos de 
250cc? Ninguém sabe responder.

Segundo uma primeira projeção, serão 
cerca de 80.000 os motociclos e quadri-
ciclos abrangidos pela nova legislação, 
tendo em conta os prazos das inspeções: 
quatro anos após a primeira matrícula, de 
dois em dois anos até perfazerem oito e a 
partir daí anualmente.

Podemos dizer que o legislador não 
terá sido especialmente ambicioso ao 
integrar apenas cilindradas superiores 
a 250cc, cerca de 30% do parque cir-
culante, normalmente o segmento mais 
“acompanhado”, do ponto de vista me-
cânico, pelos seus condutores. Diz-nos a 
experiência que será justamente abaixo 
da referida cilindrada que poderão estar 
os maiores problemas em termos de de-
ficientes condições mecânicas e poten-
ciais intervenientes em acidentes. Diz-nos 
também a experiência que os conduto-
res de motociclos com menos de 250cc 
poderão ser os mais expostos à questão 
financeira decorrente das inspeções, por 
natural alheamento face a um pequeno 
problema técnico que, não tendo sido 
resolvido no momento, se agravou e trans-
formou numa reparação mais complica-
da e, sobretudo, mais cara. E os custos 
estimados de uma iPO para este tipo de 
veículos não parecem ser obstáculo de 
monta ao cumprimento da lei. 

Mas, se sobre a atrás referida impor-
tante lacuna, pouco mais há a dizer, o 
mesmo não se passa quanto à entrada 
em campo dos quadriciclos, estes sim 
quase vitais em termos de segurança 
rodoviária. utilizados sobretudo por con-
dutores de um grupo etário elevado, que 
não necessitam de carta de condução,  
têm proliferado por essas estradas fora, 
até mesmo pelas mais estreitas e sinuo-
sas, onde a (falta de) rapidez de ação 
e decisão pode significar um acidente. 
aplauda-se pois o maior controlo sobre 
este tipo de veículos, com as inspeções 
a poderem ser disciplinadoras em termos 
de controlo técnico. 

Destaque
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Destaque

O governo regional adaptou a legisla-
ção do parque automóvel, à geografia e 
ao clima das ilhas. 

Desde 2004, as regras para as inspeções 
periódicas obrigatórias (iPO) abrangem 
quase todos os veículos motorizados, de 
ciclomotores a tratores e reboques agríco-
las. Há também regras específicas para os 
“rent-a-car”. Está tudo no Decreto Legislati-
vo regional n.º18/2004/a, de 13 de Maio. 

O arquipélago não tem, por outro lado, 
meios técnicos e humanos que permi-
tam ter um centro de inspeções em cada 
uma das 9 ilhas. Optou-se assim por li-
cenciar centros fixos, havendo também 

inspeçÕes oBRigatÓRias a toDos 
os veÍcUlos a MotoR nos açoRes

É um caso exemplar no país. Há mais 
de uma década que é obrigatória a 
inspeção periódica a ciclomotores, 
motociclos e veículos agrícolas.
Os resultados são muito positivos.

a instalação periódica de centros móveis 
de inspeção. Os técnicos deslocam-se 
pontualmente a parques de estaciona-
mento de algumas das ilhas para fazer 
as inspeções dos veículos.

O executivo açoreano concluiu que o cli-
ma das ilhas, boa parte do ano chuvoso e 
pontuado por nevoeiros densos, justifica o 
rigor em relação aos ciclomotores e moto-
ciclos. Há, não só as condições de sinaliza-
ção, mas também questões ambientais.

No caso dos tratores e reboques, é 
uma forma de responder à dispersão de 
explorações agrícolas no território. Nas 
estradas dos açores é frequente vermos 

tratores e máquinas agrícolas na via pú-
blica, nomeadamente em deslocações 
do agricultor para o local de trabalho, 
seja para abastecimento de combustível 
ou para distribuir produtos.

Quanto às viaturas de aluguer sem 
condutor, usadas sobretudo por turistas, 
o calendário de inspeções obrigatórias é 
mais apertado - é antecipada a primeira 
inspeção (2 anos após a data da primei-
ra matrícula) e reduz-se o intervalo entre 
as seguintes - há maior desgaste destes 
veículos, justifica o governo regional, e fal-
tam meios para uma manutenção ade-
quada nalgumas das ilhas.

Destaque
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de abrangência das categorias de veí-
culos sujeitas a inspeção periódica. 

trata-se de uma matéria em avaliação, 
mantendo subjacente o princípio que as 
futuras alterações legislativas continuem 
a privilegiar as especificidades do parque 
automóvel regional, com prevalência para 
o incremento das condições de seguran-
ça dos veículos, seus ocupantes e peões.

porque é que foi considerado impor-
tante obrigar ciclomotores e motociclos 
a inspeções periódicas?

Os condutores dos veículos de duas ro-
das estão sujeitos a uma condução que 
envolve uma elevada perícia e técnica, 
e simultaneamente a uma maior exposi-
ção ao risco rodoviário, constituindo um 
grupo especialmente vulnerável. 

a sujeição destes veículos à inspeção 
técnica obrigatória é uma medida que 
visa garantir boas condições de segu-
rança e funcionamento do veículo, con-

tribuindo para o incremento das condi-
ções de segurança dos condutores. 

Esta é uma medida que já vigora nos 
açores desde 2004 e que só recentemen-
te veio a ser seguida no continente.

Qual tem sido a recetividade dos pro-
prietários dos veículos a regras mais exi-
gentes que no continente?

a generalidade dos proprietários aceita 
regras mais exigentes pois reconhece a sua 
importância para a segurança do veículo, 
logo para a segurança rodoviária.

Contudo, com o surgimento de no-
vas categorias de veículos sujeitos a 
inspeção no âmbito do Decreto-Lei n.º 
144/2012, de 11 de julho, passou a ser 
possível efetuar uma análise compara-
tiva mais consistente entre a legislação 
regional e a nacional em categorias de 
veículos anteriormente não sujeitos a 
inspeção, nomeadamente no caso dos 
motociclos. 

A legislação açoriana sobre inspeções 
periódicas obrigatórias rodoviárias é úni-
ca no país. tem impacto na redução da 
sinistralidade no arquipélago?

a sinistralidade rodoviária é uma matéria 
de natureza sistémica, que envolve múlti-
plas entidades, assentes em diversos pilares. 
um destes pilares é a boa qualidade e esta-
do de conservação dos veículos que cons-
tituem o parque automóvel. 

Na região autónoma dos açores 
(raa),  a verificação regular das condi-
ções de segurança e de circulação dos 
veículos, proporcionada pelo sistema de 
inspeções periódicas obrigatórias, consti-
tui-se como um dos fatores fundamentais 
para a consistente redução dos níveis de 
sinistralidade rodoviária. 

a análise histórica da sinistralidade ro-
doviária muito grave demonstra que esta 
diminuiu após a entrada em vigor do re-
gime jurídico das inspeções periódicas 
dos açores. Não obstante o grande in-
cremento do número de veículos em cir-
culação ao longo das últimas décadas, 
os restantes indicadores de sinistralidade 
têm mostrado importantes melhorias. 

apesar da natureza sistémica da sinis-
tralidade rodoviária, entendemos que o 
regime jurídico representa um fator críti-
co do sucesso verificado na melhoria dos 
indicadores de sinistralidade.

 
A legislação já não é propriamente 

nova, mas é possível notar mudanças, 
também no que se refere à segurança 
dos veículos de empresas rent-a-car?

a Legislação remonta a 2004, com al-
terações introduzidas em 2006. reconhe-
cemos que a atual legislação regional 
necessita de alguns ajustamentos face 
ao progresso técnico existente e ao surgi-
mento de um novo regime a nível nacio-
nal, mais lato que o anterior em matéria 

Entrevista

sinistRaliDaDe ReDUziU coM novo 
RegiMe Das inspeçÕes peRiÓDicas

Falta
Foto

Fernando Almeida
Diretor Regional de Transportes dos Açores
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Esta situação dita a necessidade de uma 
ligeira adaptação do regime regional no 
que concerne à revisão de periodicidades.

No continente, além de não estarem 
obrigados a fazer inspeção periódica, 
os condutores de tratores agrícolas rara-

mente usam os sistemas de segurança 
(cinto e arco protetor). e nos Açores?

a sujeição dos tratores agrícolas a ins-
peção periódica é uma das especificida-
des regionais. Os açores são uma região 
com uma forte componente agrária e 
pecuária, onde a tipologia de emparce-

lamento é caracterizada por pequenas 
explorações dispersas geograficamente.

Os fatores anteriores conduzem a que 
estes veículos utilizem a via pública com 
muita frequência, circulando em condi-
ções atmosféricas por vezes difíceis, e, 
geralmente, ao amanhecer e anoitecer. 
É crucial garantir boas condições de se-
gurança destes veículos, não só para os 
seus condutores, como para a circula-
ção rodoviária. 

tratando-se de veículos de “trabalho” su-
jeitos a elevado desgaste e fadiga mecâ-
nica, é fundamental a verificação periódi-
ca das suas condições de funcionamento 
e segurança motivos que motivaram a 
sua sujeição a inspeção periódica.

Entrevista

“A análise histórica da sinistralidade 
rodoviária muito grave, demonstra que 
esta diminuiu, após a entrada em vigor do 
regime jurídico das inspeções periódicas 
dos Açores”
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O problema dos sistemas de seguran-
ça dos tratores nos açores é preocu-
pante, mas não assume as mesmas pro-
porções do que acontece em território 
continental. as condições atmosféricas 
dos açores ditaram que os agricultores 
optassem maioritariamente por veículos 
dotados de cabine fechada, o que não 
só protege o condutor das condições at-
mosféricas adversas, como incrementa 
os níveis de segurança.

como é que se resolve a falta de 
meios técnicos e humanos para criar 
centros de inspeção em todas as ilhas 
do arquipélago?

O regime jurídico regional salvaguar-
dou as especificidades regionais nesta 
matéria, ao prever a possibilidade de 
criação nas ilhas, onde por razões de 
mercado não é possível implementar 

centros fixos permanentes, a inspeção 
com recurso a centros móveis. 

Estes centros funcionam apenas du-
rante alguns períodos do ano, segundo 
um cronograma de deslocações pre-
viamente aprovado pela tutela, tendo a 
legislação regional previsto condições 
para que os veículos que não possam 
comparecer nos prazos legalmente pre-
vistos para realização das inspeção ou 
reinspeção, pelo facto do centro não 
se encontrar na ilha, possam manter-se 
em circulação, cumpridas algumas con-
dições, apresentando-se a inspeção no 
período de permanência subsequente.

as empresas a operar no mercado re-
gional dispõem de meios técnicos e hu-
manos ajustados a estas especificidades.

Quais são os maiores problemas ao ní-
vel da circulação rodoviária nos Açores 

e qual a maior causa de sinistralidade?
a sinistralidade rodoviária açoriana é simi-

lar à verificada em território continental, sen-
do a velocidade excessiva, as manobras 
perigosas e a condução sob influência de 
álcool, as causas que se evidenciam.

atendendo à orografia das ilhas (em pou-
cos quilómetros é possível alternar-se entre 
a circulação junto à orla marítima e zonas 
de montanha), à distribuição das áreas de 
residência ao longo da costa, versus ex-
ploração agropecuária nos espaços mais 
interiores, somos obrigados a ter uma rede 
relativamente densa de vias, associadas a 
custos de construção e de reabilitação re-
lativamente elevados.

a política a desenvolver para este domí-
nio de intervenção, passa pela contínua 
melhoria das acessibilidades, elevando 
os padrões de qualidade e condições de  
segurança das estradas.

pUB

Entrevista
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Destaque

e o QUe pensaM os Motociclistas?
a inspeção periódica das motos vai passar a ser uma obrigação legal para 
os proprietários de motos acima dos 250cc e passível de contra ordenação. 
Fomos saber a opinião de alguns adeptos das duas rodas e percebemos  
que, no geral, encaram a inspeção periódica como uma forma de reforçar  
a segurança de todos os que andam na estrada.

Esta é sem dúvida uma boa questão, que re-
quer analise e reflexão. Tenho 63 anos e ando 
de mota há cerca de 50 (e continuo a andar), 
tive muitas motas desde 50 cc a 1.200, e sempre 
tive em conta a segurança (uso de capacete, 
equipamentos, etc.) e as condições de funcio-
namento das motas. Como todos sabemos as 
motas são veículos perigosos, que oferecem 
diminuta proteção, e muitas vezes os acidentes 
poderiam ser evitados se se tomassem em conta 
as condições básicas. Não consigo compreen-
der o porquê dos veículos de duas rodas não 
serem inspecionados, circulam na via pública 
e deveriam ter os mesmos direitos e obrigações 
dos demais. Todos os veículos que circulam na 
via pública deviam ser inspecionados. Conside-
ro que esta medida (das inspeções periódicas) 
peca pela demora e pela imprecisão. São mais 
perigosas as motas de pequena cilindrada do 
que as de alta, por razões óbvias. 

Carlos Teixeira

Embora ache desagradável para o bolso, dado 
que implica mais um pagamento recorrente, 
considero que se deve aplicar às motos o mesmo 
princípio que se aplica aos carros, isto é, devem 
submeter-se as motos com mais de uma certa 
idade a IPOs porque os riscos para a segurança 
rodoviária e para o ambiente são idênticos (ain-
da que numa proporção menor) aos que são 
criados pelos automóveis. Uma mota em mau es-
tado é um perigo para o respetivo condutor e de-
mais utilizadores da via pública. Do mesmo modo, 
a idade e as “tunning” das motos contribuem não 
só para a poluição sonora, como para degradar 
o ar que respiramos. Posto isto, acho que deve 
haver um critério que faça variar o preço das 
inspeções em função da cilindrada, sendo que 
todas as motos, no meu entender, deveriam estar 
abrangidas, sendo os custos mitigados precisa-
mente pela abrangência de todas as cilindradas. 
Sou também da opinião de que motas usadas 
unicamente para provas desportivas deveriam 
ser excluídas por razões óbvias, dado que os es-
partilhos legais para a circulação rodoviária não 
fazem sentido fora dela.

André Lencastre

Eu tenho uma 50cc e está em boas condições, 
mas alguns amigos não ligam muito, especial-
mente aos travões. Acho bem as inspeções a to-
das as motas pois deve estar tudo em condições 
para nós e para os outros. Não devemos esque-
cer que quando caímos é o nosso corpo que é 
maltratado.

Guilherme Matos

Acho que deviam ser inspecionadas, sobretu-
do ao nível de travões, pneus e ruído. Na minha 
opinião deviam ser todas acima de 125cc. 

Isidro Feria
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Destaque

O mal é que vão começar a chatear com coi-
sas ridículas, como ter piscas de led’s ou espe-
lhos diferentes, ou pneus de tamanho diferente 
dos originais. Ao contrário do que se passa com 
os carros, os proprietários/utilizadores de motas 
normalmente primam pelo bom estado da segu-
rança das mesmas, pois em causa está o nosso 
corpinho... Tá visto que “voto” contra!

José Spirela Figueira

Isto acaba por ser mais um imposto, mas se forem feitas com um baixo custo até concordo com as inspeções às 
condições de segurança passiva e só a isso.

Miguel Metellano Pacheco

Estou, e estarei sempre, de acordo com ins-
peções a qualquer veículo desde que tenham 
realmente por objetivo aumentar o nível de segu-
rança nas estradas. O que se passa muitas vezes 
em países em que há inspeções obrigatórias é 
que as inspeções transformam-se em burocracia 
pura, ou pior, fonte de receita adicional…

Quanto à cilindrada, nunca pensei muito sobre 
isto, mas não sei, talvez para às motas que exigem 
carta de condução específica. Atualmente, nos 
fóruns de motas, a malta é só “cascar” e isso pare-
ce-me uma abordagem estúpida.

Jorge Serpa

 Acho bem haver inspeções para as motas. 
Não vão prejudicar em nada e até vão eventual-
mente contribuir para mais segurança dos mo-
tociclistas. Acho que deverão ser para todas as 
motas pois até julgo que as de menor cilindrada 
deverão ser as que circulam com menos condi-
ções de segurança. No entanto, acho que as ins-
peções deverão incidir mais sobre luzes, travões 
e estado dos pneus dando menor importância a 
alterações estéticas.

João Diogo Freitas

Sou a favor a partir de 125cc, principalmente 
pela questão do ruído. Hoje em dia nota-se uma 
impunidade total no que toca ao ruído produzi-
do pelas motos de certos “artistas” mais novos, 
daí eu achar pertinente que se comece numa 
cilindrada mais baixa, mais popular entre os mais 
jovens. 

Manuel Fonseca

Inspeções a motos? Já chega de impostos.

Filipe Ribeiro
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“o pRazo estÁ a esgotaR-se e seM 
este passo os novos centRos não 
poDeRão aBRiR”

O prazo está a terminar mas até ao momento há 
poucos pedidos de acreditação. Paulo tavares, 
Vice-Presidente do iPaC, está preocupado 
lembrando que depois de assinado o contrato 
com o iMt, dispõem de apenas 2 anos para pedir  
a acreditação.

como avalia o percurso dos centros 
de inspeções obrigatórias (ipo) em ter-
mos de qualidade? 

O anterior quadro regulamentar do se-
tor de inspeção de veículos – DL 550/99, 
de 15 de dezembro – requeria a “acredi-
tação” do sistema da qualidade como 
elemento indispensável para a aprova-
ção dos centros de inspeção.

Entrevista

Paulo tavares, Vice-Presidente do instituto Português da acreditação, iP

Com a publicação da Lei 11/2011, de 
26 de abril tivemos a oportunidade de 
adequar essa referência, introduzindo 
o conceito correto de “acreditação”, in-
dexando-o ao definido no regulamento 
(CE) n.º 765/2008 do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, de 9 julho de 2008.

É verdade que os referenciais normativos 
de acreditação contêm requisitos que vi-

sam a definição de um sistema de gestão, 
mas este constitui um elemento de apoio 
ao exercício da atividade cuja competên-
cia pretende-se que seja reconhecida.

A competência técnica, mais do que 
qualidade, é o foco da intervenção do 
ipAc. 

No contexto da garantia da segurança 
rodoviária e da proteção do ambiente – 
competência do Estado - Portugal recor-
reu a privados para fornecer o serviço de 
inspeção de veículos, determinando como 
condição a acreditação, colocando-nos 
como pioneiros na eleição da acreditação 
como mecanismo confiável para atestar 
competência técnica e imparcialidade.

A imparcialidade é, assim, o segundo 
elemento-chave nos processos de acre-
ditação.

Só em 2008, com a Decisão n.º 768/2008/
CE do Parlamento europeu e do Conselho 
foi eleita, a nível europeu, a acreditação 
como ferramenta preferencial para verifi-
car a competência técnica dos organis-
mos de avaliação da conformidade e a 
sua utilização para efeitos de notificação.

O primeiro Organismo de inspeção de 
Veículos (OiV) foi acreditado em 1995. 
Volvidos 20 anos, consideram-se ultrapas-
sadas as dificuldades sentidas no pas-
sado, ainda que residualmente sintamos 
alguma resistência à resolução de algu-
mas constatações, presumimos que por 
receio de necessidade de novos investi-
mentos. Podemos, portanto, afirmar que a 
perceção que essas entidades têm sobre 
a acreditação e a vantagem da mesma 
para a atividade evoluiu positivamente.
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“o primeiro 
organismo de 
inspeção de 
veículos foi 
acreditado em 
1995. volvidos 20 
anos, consideram-
se ultrapassadas as 
dificuldades, ainda 
que residualmente 
sintamos alguma 
resistência 
à resolução 
de algumas 
constatações”

Entrevista

Quais são os problemas mais frequen-
tes?

a principal dificuldade sentida é na 
aplicação das soluções de forma trans-
versal, uma vez que, frequentemente, os 
Centros ainda valorizam excessivamente 
a mera correção de não conformidades 
sem implementarem ações que inibam a 
sua recorrência. 

A que se devem?
No nosso entendimento, o problema 

está na apreciação das causas das si-
tuações que são identificadas quer pe-
las próprias entidades em sequência 
das auditorias internas, avarias de equi-
pamentos, análise dos resultados de ca-
libração, etc…, quer em sequência das 
ações de fiscalização, da entidade regu-
ladora ou ainda identificadas pelo iPaC 
durante as suas avaliações.

porque aconteceu?
a pesquisa das razões que motivaram 

as falhas registadas, identificadas no 
contexto das ações anteriormente referi-
das - ainda que as mesmas sejam pon-
tuais – é a chave para a efetiva resolu-
ção das não conformidades.

como melhorar?
Compete às entidades avaliarem o 

que as inibe de considerar as razões que 
conduziram às falhas e atuar em confor-
midade com o requerido e atendendo 
aos recursos necessários. ao iPaC cum-
pre sublinhar as mais-valias de médio e 
longo prazo que uma análise de causas 
séria e robusta proporciona. Para além, 
claro, de manter-se atento a eventuais 
reincidências de não conformidades o 
que pode fazer com que não aceitemos 
meras repetições de correções.

espera-se que entre este ano em vigor 
a regulamentação do decreto-lei n.º 
144/2012 que impõe as ipo aos motoci-
clos, triciclos e quadriciclos até 250cc. 
Haverá intervenção do ipAc?

Sim, de acordo com a alínea g) do n.º 
1 da Lei 11/2011, de 26 de abril é dever 

das entidades gestoras a manutenção 
da acreditação das atividades de inspe-
ção realizada nos centros de inspeção.
Os âmbitos de acreditação terão que ser 
alterados o que passará por uma exten-
são da acreditação. Na realidade, para 
além deste tipo de veículos não estar 
contemplado no serviço de acreditação 
atual (consulte-se o nosso documento 
OEC016), são também suficientemente 
diferenciados quer ao nível de recursos 
(equipamentos) quer ao nível das com-
petências associadas.

serão necessários novos certificados 
de acreditação?

Não. O Certificado de acreditação é 
essencialmente um suporte promocio-
nal do estatuto de entidade acreditada 
dado que a informação no mesmo limi-
ta-se à identificação da entidade acredi-
tada, data de início da acreditação e a 
norma de referência em causa. Note-se 
que aquele Certificado não discrimina 
as competências reconhecidas. a des-
crição do âmbito de acreditação (as 
inspeções específicas para as quais o 
iPaC reconhece competência) encontra-
-se discriminada nos anexos técnicos de 
acreditação. Sendo a inspeção a novos 
objetos, uma alteração ao âmbito de re-
conhecimento, decisões favoráveis aos 
pedidos de extensão culminam com a 
emissão de novos anexos técnicos. Este 
processo nada tem de novo para o iPaC 
– nos últimos meses foram emitidas algu-
mas dezenas de novos anexos técnicos.

como devem os centros de inspeção 
preparar-se?

a implementação de um sistema de 
gestão adequado faculta às entidades 
ferramentas que lhes permitem:

1. Planear um novo projeto de investi-
mento - revisão pela gestão (e.g. identifi-
cação dos recursos necessários, definição 
de tarefas e de cronogramas de atuação).

2. analisar se o cumprimento dos requi-
sitos do referencial normativo de acre-
ditação foi mantido – função auditoria 
interna.

Depois de adequar o sistema de ges-
tão ao novo serviço a prestar, será o mo-
mento de apresentar o pedido de exten-
são do âmbito de acreditação. Para o 
efeito devem submeter uma candidatura 
nos moldes definidos, 

está a chegar a ipo para os veículos 
elétricos. É necessário algum tipo de 
apetrechamento extra dos centros de 
inspeção Automóvel?

Desconhecemos que esteja a ser pre-
parada regulamentação específica para 
inspecionar esse tipo de veículos.

Na sequência de casos como da ma-
nipulação das emissões, a direção da 
ANciA tem vindo a defender inspeções 
facultativas, fora do calendário das 
obrigatórias. Qual a posição do ipAc?

a acreditação é essencialmente uma 
ferramenta para proporcionar confiança 
na avaliação da conformidade às partes 
interessadas. independentemente das 
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opiniões pessoais, não cabe ao iPaC, ou 
a qualquer outro organismo de acredita-
ção, ajuizar sobre o nível de qualidade 
proporcionado pelas disposições regu-
lamentares, ou outras. O nosso papel é 
avaliar e atestar, ou não, se a competên-
cia dos organismos é compatível com o 
mesmo. De qualquer modo, nota-se que 
no n.º 4 do art.º 4 do DL 144/2012, de 11 
de julho, está prevista a possibilidade de 
recurso a inspeções facultativas, sem que 
as mesmas interfiram na periodicidade 
definida para as inspeções periódicas.

pelas respetivas funções, o relaciona-
mento entre os colaboradores dos cen-
tros de inspeção e os técnicos do ipAc 
nem sempre é facíl, tem sugestões para 
facilitar essa cooperação?

O iPaC remete, após cada avaliação, um 
inquérito de avaliação do serviço de acre-

ditação para que a entidade se pronun-
cie sobre o serviço prestado. Os elementos 
de que dispomos não corroboram a ideia 
de existência de problemas de relaciona-
mento entre os técnicos do iPaC e os cola-
boradores dos centros de inspeção.

Quais as prioridades do ipAc em 2016 
no que respeita ao setor automóvel? 

É prioridade do iPaC dar resposta aos 
esquemas de acreditação de cariz regu-
lamentar e permitir o acesso aos agentes 
económicos. Nesse sentido é nosso ob-
jetivo:
•	 Dar sequência atempada às candida-

turas à acreditação apresentadas em 
sequência do concurso à abertura de 
novos Centros de inspeção. 

•	 tendo em conta que o primeiro grupo 
de contratos de gestão assinados para 
os novos centros, o prazo de 2 anos 

está prestes a terminar, aproveitamos 
para esclarecer que as condições ne-
cessárias, requeridas na alínea b) do 
n.º 1 do art.º 14.º da Lei 11/2011, de 26 
de abril, correspondem à conclusão 
favorável da fase “análise documental” 
– ver fluxograma do processo de acre-
ditação. 

•	 Dar sequência atempada aos pedidos 
de extensão apresentados pelos cen-
tros de inspeção criados na sequência 
da assinatura dos contratos de gestão 
e que visam a adequação das instala-
ções dos centros de inspeção à Porta-
ria 221/2012, de 20 de julho.

•	 Preparar a atualização do serviço de 
acreditação que está publicado através 
do documento iPaC OEC016, para que 
o mesmo possa ser disponibilizado em 
tempo oportuno face às alterações que 
venham a ser introduzidas pelo regulador.

Entrevista
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apoio jurídico, técnico e formação aos 
associados, são alguns dos serviços que 
devem passar a ser disponibilizados pela 
aNCia. Em entrevista, antónio Nunes fala 
sobre o avanço do caderno reivindicativo 
da associação que dirige e sobre a 
abertura de novos centros.

“ancia teM QUe teR MaioR 
pRoFissionalização  
no apoio aos seUs associaDos”

António Nunes, 
Diretor Executivo da Associação Nacional 
de Centros de Inspeção Automóvel

entre os vários cargos que ocupou foi 
diretor Geral de viação. como é que 
era a sua relação com o mundo das 
inspeções?

Em Portugal, o setor das inspeções teve 
sempre um percurso um bocadinho er-
rático. Nem sempre foi valorizado como 
devia. É um setor fundamental para a 
segurança rodoviária. a única forma de 
assegurar que um veículo se mantém em 
condições de circular em segurança, ao 
longo da sua vida útil, é ter um bom siste-
ma de inspeções. 

Quando chegámos à DgV chamámos 
a associação, que era só uma no início,  
e demonstrámos a nossa preocupação 
em fomentar uma relação entre as au-
toridades públicas e a associação, no 
sentido de valorizar a inspeção como 
um meio importante de garantir que o 
veículo é seguro. Na sequência disso, 
trabalhou-se para promover legislação 
que pudesse credibilizar ainda mais as 
inspeções técnicas dos veículos.

como viu a evolução do sector e a 
perceção da sua importância pelo 
público?

uma primeira fase foi para tentar 
sensibilizar os condutores para a ne-
cessidade de ter um veículo seguro, 
a importância de ter condições para 
garantir que o veículo não vai intervir 
num acidente por falha mecânica. isso 
é o mais importante. Depois, é normal 
em qualquer setor quando se impõe 
uma lei, que haja um período inicial de 
resistência, até porque há uma contra-
partida financeira, as pessoas têm um 
custo. Já pagam seguro, muitas vezes 
uma prestação da viatura e surgiu mais 
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uma despesa, tinham que pagar mais 
a inspeção. Quando há falta de meios 
financeiros, tenta-se cortar nalgumas 
coisas e uma delas pode ser falhar a 
inspeção. isso cabe às entidades fisca-
lizadoras, hoje há meios tecnológicos, 
sistemas informatizados, pode saber-se 
se o veículo está ou não em condições 
de circular, se fez a inspeção técnica 
obrigatória, se tem seguro e imposto 
de selo obrigatórios. a questão depois 
é saber como é que podemos identifi-
car essa viatura ou obrigá-la a cumprir 
com as normas. atualmente a inspe-
ção já faz parte da rotina. Outra ques-
tão que pode colocar-se é quando al-
guém não leva a viatura muito usada à 
inspeção porque sabe que chumba e 
portanto arrisca.

surge no sector como uma das figu-
ras que entendeu a necessidade de 
união e a relevância desta atividade. 
como foi esse processo?

Os objetivos foram atingidos. Cheguei 
à aNCia numa altura em que as duas 
principais associações do setor conse-
guiram chegar a um consenso, depois 
de quase um ano de conversações. 
Entendeu-se que é melhor para o setor 
ter uma associação com capacidade 
para implementar um conjunto de ser-
viços de apoio aos seus associados e 
capacidade de interpretação daquilo 
que é o fenómeno das inspeções técni-
cas - em Portugal, na Europa e no mun-
do - do que ter duas associações que 
discutem entre elas pequenas ques-
tões que não são fundamentais para 
o setor.

No processo de profissionalização 
da ANciA, quais são os aspetos prio-
ritários?

acho que a associação tem que ter 
maior profissionalização no apoio aos 
seus associados. tem de reconverter-se 
numa entidade a que os associados 
sintam necessidade de pertencer; ter 
capacidade para prestar apoio jurídico, 
técnico e formação aos seus associados.

com a nova estrutura e competên-
cias, como é que a ANciA pode ser 
uma voz ativa e ouvida?

a associação fez um caderno reivin-
dicativo procurando um equilíbrio en-
tre as necessidades do setor e o contri-
buto que, enquanto entidade pública, 
devemos dar em termos de segurança 
rodoviária. No caderno reivindicativo, 
por exemplo, pede-se que todos os mo-
tociclos, triciclos e quadriciclos (e não 
apenas os de 250cc) sejam alvo de ins-
peção, seja qual for a cilindrada. acha-
mos que não é uma questão mera-
mente empresarial. É verdade que leva 
mais pessoas aos centros nossos asso-
ciados, mas é sobretudo uma questão 
de segurança rodoviária. até porque 
é, eventualmente, nos ciclomotores e 
quadriciclos que existem os acidentes; 
muitas vezes circulam sem luzes, com 
os pneus gastos, sem travões, etc. Por-
tanto faz sentido que todos os veículos 
que circulam na via pública e que pos-
sam contribuir para a sinistralidade se-
jam mantidos nas melhores condições 
técnicas, idênticas às de origem. Há 
também o problema dos tratores: sa-
bemos que muitos deviam ter arco de 
segurança e não têm! Passam a ir à ins-
peção e passam a ser obrigados a ter! 
Há um conjunto de solicitações que fo-
ram colocadas no caderno reivindicati-
vo que não têm apenas uma visão em-
presarial, têm fundamentalmente uma 
perspetiva de segurança rodoviária. É 
um tema que preocupa a associação, 
queremos ser um parceiro ativo.

Qual é o relacionamento entre a 
ANciA e os poderes institucionais, no-
meadamente o legislativo?

O que fazemos é tentar chamar a aten-
ção a vários membros do governo, não só 
quem tutela o setor das inspeções. Quan-
do se trata de preocupações ambientais, 
vamos ao ministério do ambiente; sobre as 
preocupações de segurança rodoviária 
tentamos falar com a equipa da adminis-
tração interna e o mesmo no que respeita 
às infraestruturas.  tentamos falar com os 

deputados para lhes transmitir uma ideia 
de base: as inspeções técnicas são obri-
gatórias, tem que haver consciencializa-
ção por parte dos condutores, sejam lá de 
que tipo forem os veículos, no sentido de 
que se estiverem em boas condições isso 
pode minorar o risco. 

O automóvel é um dos três fatores que 
pesam no risco de acidentes, por isso é 
que as inspeções são obrigatórias. Como 
se trata de um setor concessionado 
(atua-se mediante um contrato para que 
determinada entidade faça inspeções 
durante determinado período de tem-
po), as inspeções têm que ser credíveis 
e têm que ser aceites pela sociedade 
como uma necessidade para que o veí-
culo se mantenha seguro. 

Muitas vezes é preciso transmitir às 
entidades públicas, nomeadamente ao 
governo e ao Parlamento, este ou outro 
qualquer, que há uma necessidade de 
olhar para o setor não como mais um, 
mas como um setor essencial se quiser-
mos manter o veículo neutro em termos 
de risco de acidentes. a única maneira 
que eu tenho de garantir que a suspen-
são está bem, que a visibilidade está 
bem, que a direção está bem, que os tra-
vões, os sistemas de cintos de segurança 
estão bem… é indo a uma inspeção. 

Qual está a ser o impacto da abertura 
de novos centros?

O número de centros que existe é su-
ficiente, mesmo sem a expansão era 
suficiente, eles tinham era que ser distri-
buídos de outra forma. Não se quis obri-
gar os centros a deslocarem-se de uma 
região para outra, em vez disso optou-se 
por abrir mais centros para chegar às 
áreas não cobertas. Muitas vezes não tem 
nada a ver com a densidade de veículos, 
tem a ver com as distâncias. Será que eu 
posso pedir ao condutor de um veículo 
que percorra mais de 10 km para fazer 
uma inspeção? É mais essa questão. 

Se olharmos para o parque automóvel, 
para o número de veículos e para a ren-
tabilidade que uma empresa tem que 
ter para manter níveis de satisfação e 
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de qualidade, não sei se vale a pena ter 
tantos centros. Mas pronto, eles existem, 
vamos viver com eles. Esperamos que 
sejam suficientes para ter uma cobertura 
de rede de todo o continente.

está para breve a introdução de ins-
peções a motociclos acima dos 250cc, 
não mais do que umas 70 ou 80 mil mo-
tas, ficando de fora o “grosso” de quase 
meio milhão, segundo se julga. Alguns 
proprietários de motos de grande cilin-
drada dizem-nos que estas são as mais 
bem preparadas para a estrada. isto é 
verdade? e se for verdade não será um 
erro deixar de fora todas as outras?

Houve uma expansão de motociclos 
abaixo dos 250cc a partir do momento 
em que se permitiu que a carta de con-
dução de ligeiros pudesse ser usada para 
guiar motos até 125cc, sem exames. a 
partir dessa altura há um grande núme-
ro de veículos que circulam, sobretudo 
com pessoas que estavam habilitadas a 
conduzir com quatro rodas e agora con-
duzem com duas - é uma questão de se-
gurança rodoviária. E há uma expansão 
desses veículos precisamente porque não 
são sujeitos a formação adicional, portan-
to acho que valia a pena olhar para esses 
veículos. Noto ainda que nos açores já se 
fazem inspeções a todos os veículos, inde-
pendentemente da cilindrada. E há um 
terceiro fator, o condutor de um motociclo 
de 250, 500 ou 1000cc é normalmente 
muito exigente com o seu veículo, sabe 
que é mais perigoso que um veículo de 4 
rodas e que se não estiver em condições 
ele fica em risco. É o tipo de proprietário 
que adquire vestuário próprio, quer ter o 
motociclo em condições e geralmente 
só usa a moto ao fim de semana. Já os 
outros, de menor cilindrada, são usados 
todos os dias, portanto não vejo por que 
razão não são inspecionados.

Acha que é só uma questão de tempo 
até se alargarem as inspeções a todos 
os motociclos?

acho que sim, a associação e os asso-
ciados deviam consciencializar o poder 

local, o poder regional e o poder nacio-
nal no sentido de que é uma pequena 
frase que é preciso colocar num diploma. 
alteram-se tantos diplomas, com frases 
tão compridas… aqui bastará substituir 
os “250” por “50” ou por “todos” e fica o 
problema resolvido. Nem é uma questão 
muito técnica, é sobretudo uma questão 
de vontade política. 

como Associação responsável no 
sector, a ANciA certamente terá de dia-
logar com outras associações e procu-
rar estabelecer parcerias para o melhor 
desenvolvimento da sua atividade. exis-
tem parcerias que queira destacar?

Fomos incumbidos de olhar para o se-
tor do automóvel globalmente. O auto-
móvel está a evoluir muito, hoje falamos 
de viaturas híbridas, de viaturas elétri-
cas.isto coloca questões globais: a ins-
peção a um veículo daqui a 10 anos, 
provavelmente, não será igual à de 
hoje. temos de discutir isto: como é que 
os sistemas vão funcionar daqui para 
a frente. Se calhar, no futuro, eu posso 
programar em casa como quero utilizar 
o meu veículo; se só quero que dê 50 
km por hora, se quero que se mante-
nha dentro de uma área metropolitana 
como Lisboa, Porto ou Coimbra. todos 
estes aspetos vão provavelmente obri-
gar a rever as inspeções porque intera-
gem com toda a mecânica dos veícu-
los. É preciso falar com quem vende os 
veículos, a aCaP; com quem repara os 
veículos, a aNECra. Muitas vezes os veí-
culos foram reparados e vão a uma ins-
peção, mas há normas de reparação 
que têm de ser afinadas à medida que 
a evolução tecnológica avança. 

Outra preocupação que a associa-
ção tem que ter é na articulação com 
as congéneres internacionais. Sabe-
mos que muitas vezes as novidades do 
mercado aparecem ao mesmo tempo 
na Europa inteira e a velocidade com 
que se investiga e com que se imple-
mentam algumas diretrizes comunitá-
rias, é mais lenta em Portugal do que 
noutros países. 

Que passos estratégicos podem ser 
dados no sentido da segurança rodo-
viária, no médio e longo prazo, e que 
visem contribuir para o desígnio “mor-
tes zero”?

Esse é um conceito de que se fala há 
15 ou 20 anos, mas é utópico. O veículo 
hoje é quase 100% seguro, mas conti-
nua a ter um utilizador e esse utilizador 
continua a ter uma grande liberdade 
na forma de conduzir. Já há veículos 
que estacionam sozinhos mas para 
circular precisam da intervenção hu-
mana. Como não há limitações à in-
tervenção humana, vamos continuar a 
ter acidentes. Existem erros sistemáticos 
que são autênticos crimes rodoviários. 

Quando eu coloco uma rotunda - 
que deve servir para abrandamento e 
regulação de trânsito - e o que aconte-
ce na realidade é aquilo a que se cha-
ma na gíria uma “reta-rotunda”, isto é, 
posso abordar uma rotunda e sair dela 
sem mexer na direção do carro, estou 
a cometer um crime! Porque estou a 
convidar o condutor a entrar a 60 km 
hora e a sair a 70 km hora… e à saí-
da tenho uma passadeira. Os poderes 
locais e nacionais precisam de perce-
ber em definitivo que a infraestrutura 
rodoviária tem que cumprir o que a en-
genharia quer que se faça e não com 
aquilo que as oportunidades políticas 
permitem fazer.

Depois temos o problema da condu-
ção sob o efeito de alcool: se permiti-
mos a legalidade de algumas taxas de 
alcolemia estamos a admitir que haja 
quem conduza com valores que levan-
tam dúvidas do ponto de vista científi-
co - por tudo isto a meta das “mortes 
zero” é uma utopia. 

Por outro lado, temos que formar me-
lhor os condutores – não é na condu-
ção, acho que as nossas escolas for-
mam bem, é em termos de consciência 
que há um problema e também há um 
problema de habilidade; muitas pes-
soas até sabem conduzir  com natura-
lidade e enquanto isso não acontecer 
não há acidentes zero.
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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
internacional

Dos vários projetos desenvolvidos pela 
associação internacional que junta cen-
tros de inspeção e organismos públicos e 
privados, correlacionados com a matéria 
de inspeções de veículos, ressalta o inte-
resse e importância do projeto designa-
do por SEt Project (Sustainable Emission 
test) que foi apresentado pelo internatio-
nal Motor Vehicle inspection Committee 
(Cita)  no final do ano transato.

Das conclusões do estudo sublinha-se 
o facto de os fabricantes e fornecedores 
de equipamentos para veículos estarem 
a fazer grandes esforços para produzir 
veículos menos poluentes, tanto para dar 
uma resposta às exigências da socie-
dade, como para cumprir as normas e 
legislação produzidas para o efeito, con-
sequentemente no interesse da proteção 
do meio ambiente e da saúde, e de uma 
concorrência mais leal. 

Entende-se, e bem, que é importante 
assegurar que os veículos nas estradas 
europeias sejam mantidos a um elevado 
grau de cumprimento da regulamenta-
ção técnica, tendo em conta as normas 
sob as quais os veículos são projetados. 
Hoje, é fundamental considerar os últi-
mos desenvolvimentos tecnológicos na 
construção dos veículos, na medição do 
comportamento desses componentes e, 
em simultâneo, garantir soluções econo-
micamente viáveis.

as vantagens Da inspeção 
a eMissÕes polUentes
um estudo do Cita 
testou 3 mil carros em 
6 países ao longo de 
um ano e conclui que a 
Europa só tem a ganhar 
com a deteção precoce 
de problemas no sistema 
de emissões.

Para os veículos de tecnologia moderna 
e motores com diagnóstico a bordo (OBD), 
e que possuem sistemas de pós-tratamento, 
como a recirculação dos gases de escape 
(Egr), filtros de partículas diesel (DPF), redu-
ção catalítica seletiva (SCr), etc., existe a 
necessidade de rever os regulamentos que 
se aplicam à inspeção técnica periódica. 
a fim de assegurar que o impacto negati-
vo sobre o ambiente e a saúde é tão baixo 
quanto possível, e que a qualidade do ar 
sustentável melhora a cada dia, é crucial 
aumentar benefícios na conceção dos no-
vos veículos e na sua manutenção durante 
toda a sua vida. isto significa que o mau 
funcionamento do sistema de emissão tem 
de ser detetado durante o teste de emissão 
periódica e eliminado imediatamente.

O Cita realizou o Projeto SEt, com o 
objetivo de avaliar as abordagens dis-
poníveis de testes de veículos em uso e 
para adaptar técnicas de inspeção de 
veículos para os novos e mais rigorosos 
limiares de emissões poluentes. 

Mais de 3.000 veículos foram testados 
nas estradas durante um ano, especifica-
mente nos seis países envolvidos no es-
tudo (Bélgica, França, alemanha, Países 
Baixos, Espanha e Suécia).

Os dados recuperados foram analisa-
dos a fim de comparar OBD (códigos de 
falhas, rC status, informações de status) 
com o teste de emissões de gases (CO, va-

lores de k para PM); para definir os limiares 
adequados para os dispositivos de medi-
ção (PM-1-m; mg/m3) para veículos com 
motores diesel, tendo em conta, a precisão 
dos dispositivos de medição, bem como o 
nível de poluentes brutos atuais; definir no-
vos limiares para medição de CO, tendo 
em conta, a precisão dos dispositivos de 
medição, bem como o nível de poluentes 
brutos atuais e para, finalmente, compilar 
uma recomendação precisa, incluindo 
uma análise de custo-benefício.

as principais conclusões deste estudo são:
Os testes de OBD e de emissões de ga-

ses são complementares;
a inspeção periódica pode ser refor-

çada com limites mais adequados para 
veículos mais novos e menos poluentes 
(veículos Euro V e Euro Vi); ·

O reforço da inspeção periódica das 
emissões poluentes na Europa, tal como 
definido no projeto tem um benefício en-
tre 7 e 12 vezes maior do que o custo.

legenda:
Equipamento Opacímetro
K- Opacidade (m-1)
Equipamento Medidor de partículas
PM – Particulate Matter (mg/m3)
Euro… – Normas de emissões europeias 
que definem os limites aceitáveis para  
as emissões de escape

Testing / Shutterstock.com

Luís Matos
aNCia



PRIMAVERA 2016 31

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




