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Assistimos, no último ano, a um ligeiro
aumento da sinistralidade. Sabemos que
a segurança rodoviária não pode esperar, que não podemos perder tempo e
que temos de continuar a trabalhar diariamente para um ambiente rodoviário
seguro e ecológico. Estamos conscientes 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 gerações futuras.
Em 2016 vamos executar o nosso plano
de atividades, continuando com a publicação 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 execução 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 vamos promover uma maior e eficaz ação
inspetiva que vise o cabal cumprimento

da legislação sobre as inspeções. Vamos
ainda desenvolver um novo projecto de
controlo de dados sobre a circulação
de veículos sem inspeção. Numa primeira fase este projecto terá uma dimensão
preventiva e de informação ao proprietário 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 condutores a realizarem inspeções facultativas,
um passo importante para a sua segurança assim como de terceiros. Vamos
ainda desenvolver um novo projeto pedagógico nas escolas, concretamente
no ciclo complementar, tendo em atenção que se trata de um público-alvo de
futuros condutores.
Em suma, os nossos projetos são ambiciosos 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 caminho connosco – associados, parceiros,
colaboradores – o nosso muito obrigado.
Contamos convosco para confirmar a
ANCIA como maior organização do nosso setor em 2016.

Paulo Areal

Presidente da Direção da ANCIA
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ANCIA COMEMORA VINTE ANOS
COM PROJETOS PARA O FUTURO
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.

Porque as boas tradições devem ser valorizadas, a ANCIA voltou a reunir no final
do ano os associados, autoridades, parceiros e amigos num almoço de Natal.
O encontro, desta vez, realizou-se em
Lisboa e teve “dois pratos principais”: fazer o balanço das ações concretizadas
em 2015 e apresentar o programa de atividades 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 melhor, ir mais longe, agarrar oportunidades
e crescer em todas as áreas com os melhores 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 responsabilidades e interesses na segurança rodoviária, demonstrando com ações
que mais vale cooperar do que ignorar.
“Reforçámos o relacionamento institucional de cooperação com o governo,
com os grupos parlamentares da Assembleia 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 presidente 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 eficaz 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 proprietário, depois poderá resultar em medidas
de caráter sancionatório com aplicação
de coimas.”
Outra perspetiva a valorizar é a da sensibilização dos proprietários de viaturas,
de modo a obviar esquecimentos ou
desvalorizações do cumprimento do que
é obrigatório.
Pretendemos desenvolver “uma campanha publicitária no sentido de levar os

PRIMAVERA 2016

5

Notícias

utilizadores a realizarem inspeções facultativas, como meio auxiliar de diagnóstico das condições técnicas dos veículos
e da importância para a sua segurança
e de terceiros” - afirmou Paulo Areal.
O Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade
e dos Transportes (AMT) - um dos convidados 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 desenvolvimento de uma licenciatura em engenharia
adequada a ser frequentada pelos inspectores dos centros de inspecção, fazendo 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 cooperação com o Instituto Superior de Educação 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 inspeção 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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A ANCIA NOS MEDIA
Presidente da Direção entrevistado na RTP e no Jornal de Negócios.

Dia 1 de Outubro é a data mais provável para o arranque das inspeções periódicas obrigatórias aos motociclos com
cilindrada de 250cc. Convidado do programa 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 ainda 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 equipada e com as obras concluídas no início
do segundo semestre de 2016. A periodicidade 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

necessitam de ser fiscalizados” e acrescentou que a meta é “alargar as IPO a todos
os veículos a motor que circulam na via
pública.”
Questionado sobre episódios que afetaram a credibilidade do setor, Paulo Areal assumiu 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 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.”
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-

“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”
çada, disse e destacou que “os nossos estudos mostram que a carga fiscal total ronda
os 60%. Do valor cobrado por cada inspeção, 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.
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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.

“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”

Jorge Gomes,
Secretário de Estado da Administração Interna
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Qual o peso do alargamento das inspeções 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 Ciclomotores, 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 prevenção rodoviária. É essencial que a sensibilização 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 renovação de cartas de condução, alterações de livrete, alterações do título de
propriedade e outros?
A própria administração pública está
a implementar processos de modernização, de simplificação e de aproximação
aos cidadãos para melhorar a qualidade
na prestação desses serviços. Estamos a
trabalhar para construir um Estado mais eficiente e verdadeiramente empenhado em
facilitar o relacionamento com os cidadãos.
Na perspetiva da Segurança Rodoviária, como encara o sector das inspeções de veículos sabendo que o número de centros de inspeção vai aumentar

“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”

Em seu entender deverão ser postos
em prática sistemas fiáveis de controlo de IPO na estrada? Nomeadamente
com recurso a tecnologia já disponível
que permite ter informação e atuar sobre viaturas sem IPO, em boa parte do
território.
Inteiramente de acordo. No âmbito dos
projetos tecnológicos do Ministério, que
também estão sob a minha responsabilidade, 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.

significativamente, enquanto o mercado diminui? Por exemplo, a inspeção
de viaturas pesadas passou a ser feita 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 relevante num contexto de envelhecimento
do parque automóvel.

As campanhas de sensibilização têm
sido uma das molas mais importantes
para a redução da sinistralidade, como
vê a apatia com que os principais intervenientes têm tratado deste assunto nos
últimos tempos?
Mais importante do que olhar para o passado é encarar o presente e perspetivar o
futuro. Nas duas primeiras semanas de exercício 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 Rodoviária que está em preparação.

No âmbito das coimas, há uma disparidade 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 condução, 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.

Quais os próximos passos a dar na
formação das autoridades competentes para vigiar e corrigir a atitude de
automobilistas e motociclistas que desvalorizam 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.
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“Acidentes com motos por
falhas humanas e insuficiência
técnica dos veículos”
“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)“

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 mesmo 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 mortos 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 muito elevado para o país. É um custo para a
humanidade, naturalmente, porque não é
um problema de um país ou de um continente, é uma realidade global. Também
é um custo pessoal, sobretudo para as famílias. São seres humanos que ficam, na
sua maior parte, inativos, incapacitados,
uns ao cuidado dos familiares, outros, infelizmente, ao cuidado de instituições públicas. Representam um peso imenso. Nos últimos anos, há uma grande preocupação
por parte das entidades responsáveis pelo
socorro, na área da saúde, que tem revelado resultados positivos. Reduzimos substancialmente 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
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que adotamos, de acordo com a Estratégia 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 revolucionário, em termos de combate à
sinistralidade, como o cinto de segurança 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 automóvel, a engenharia civil na construção 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 comportamento 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 comportamento mais civilizado. Agora tudo
isto são processos muito lentos. Mesmo
assim somos um país que há 15 anos estava 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 inovações tecnológicas, da introdução de

medidas de acalmia de tráfego, da melhoria 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 comenta 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 tempo para reagir perante um risco. Como
o ser humano não mudou, a sua capacidade de reação é a mesma, portanto
introduzem-se no veículo sistemas de
travagem autónoma, o veículo trava sozinho. 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 milhares de anos, assim como o nosso comportamento 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 sistema adequando-o ao que são as vantagens do uso da bicicleta, da preservação
ambiental. Quando se dá esta mudança,
a estratégia tem de se adaptar a esta realidade. Não quer dizer que o documento anterior 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

“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”
o utente vulnerável ao uso das faculdades
que a lei lhe dá com mais segurança. A estratégia 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 passado aponta para uma ligeira diminuição. Em 2015 sinalizamos 23.470 infrações
sem inspeção ou com irregularidades
no registo; em 2014 eram 25.683, há portanto 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, constatamos que a esmagadora maioria dos automobilistas 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
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ocorrência de acidentes, de facto, as deficiências 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 abusiva 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 Segurança Rodoviária, são os que devem merecer
a nossa atenção prioritária. Naturalmente
que perante estes dados de incumprimento 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 matrículas, 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 alimentar a leitura automática de matrículas,
portanto ficamos apenas com o registo de
veículos para apreender. Repare, eu não
faço ideia de quantas centenas de milhares de veículos constam das base de dados 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 estrada 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

“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”
e se uma das matrículas está na base
de dados ele sinaliza. Isto não é humanamente possível. Por isso é que eu digo
que a leitura automática de matrículas
em IPO não faz sentido porque o procedimento normal de uma patrulha é observar 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 automático e dizer que este veículo não está inspecionado, e vamos partir do princípio
que a base de dados está atualizada...
Eu vou ter que o intercetar... Qual é a vantagem? 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 regulamentação entrar em vigor vamos ter
que o fazer. Vamos ter que dar algum espaço ao cidadão para se adaptar, vamos

esperar que a administração pública divulgue profusamente a informação para
que as pessoas saibam que são obrigadas, qual é o regime de obrigatoriedade,
qual a periodicidade dessas inspeções e
qual o tipo de veículos exatamente, porque estamos a falar de duas rodas, mas
também de categorias, cilindradas, etc.
É essencial que o cidadão seja informado, porque às vezes, infelizmente, deparamo-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 aquela 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 administração divulgue através dos outros jornais
essas alterações. Vamos ter seguramente
que conversar com as autoridades administrativas responsáveis por esta área, e vamos ter que aguardar um tempo para perceber se as pessoas estão ou não estão a
acolher. Haverá depois 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 intensiva dessa matéria.
Tanto quanto conhece os condutores 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 matéria, 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 reticências, mas ao fim de algum tempo as
pessoas vão perceber quais são as virtudes do sistema, as vantagens da inspeção
e vão acolher, naturalmente.
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De que forma é que vão decorrer esses 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 inspecionada 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 representatividade dos veículos que estão
abaixo desse limiar, naquilo que é a sinistralidade rodoviária registada anualmente - 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, maioritariamente por razões financeiras, não puderam.
Quando atingem a idade dos 40 ou 45
anos adquirem uma mota - estou a falar
de homens maioritariamente -, mas nunca mais andaram de mota. Alguns até
são capazes de ir a umas aulas de condução, mas há aqui um problema: há
um número muito significativo de vítimas
de acidentes com motociclos neste escalão 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, naturalmente. 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.
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“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.

“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”

Que leitura faz dos dados da sinistralidade em 2015? Que impacto na evolução do cenário nacional?
Os dados disponibilizados ainda não
permitem retirar conclusões aceitáveis,
pois ainda só são conhecidos os dados
gerais que não permitem ter conhecimento da evolução das vítimas, do local
dos acidentes, do tipo de acidentes, etc.
De qualquer forma, uma coisa é certa – 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 redução de 0,8% do número de mortos contabilizados 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 mortos a 24 horas, e na realidade houve um
aumento de 0,2% de mortos considerados a 30 dias, que é o prazo aceite internacionalmente. Conclusão – embora
ainda não se possa fazer uma análise
detalhada da evolução, os dados provisórios 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 sinistralidade rodoviária é sempre reduzida face
aos outros factores clássicos, nomeadamente 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, através 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 temporais das inspeções nas diversas categorias de veículos?
Acho que os intervalos temporais exigidos 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, considero absolutamente indispensável a obrigatoriedade da realização de “Auditorias
de Segurança Rodoviária (ASR)” aos projectos e de “Inspecções de Segurança Rodoviária (ISR)” às vias existentes.
Mas considero que tais ASR e ISR deverão obedecer a critérios definidos de forma
rigorosa, efectuados por entidades verdadeiramente independentes do “dono da
estrada” e do projectista, e responsabilizar
civil e criminalmente quem as faz e quem
decide aplicar ou não as suas recomendações. Tal deve ser feito tanto nas AE’s
como nas vias urbanas, ou seja, em todas
as vias abertas ao trânsito público.
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Dentro de meses, passa a ser obrigatória a inspeção a motos com mais de
250cc. Faz sentido que sejam apenas
essas?
Não faz sentido absolutamente nenhum que sejam apenas essas. Não
percebo de todo qual o critério que está
subjacente a tal decisão.
Qual a posição da Prevenção Rodoviária 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 condições 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 Forças 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 validadas pelos estudos realizados. Nomeadamente introduzindo a “Formação por
etapas” ou “Graduated driving licensing”
que passa por três fases antes da obtenção da licença – 1ª – fase de aprendizagem (em escola de condução e
condução acompanhada com apoio
de escola de condução); 2ª – fase intermédia (necessita de um teste/exame
para aceder a esta fase) e 3ª – fase de
início da condução independente condicionada (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 independente das escolas de condução. Deve
garantir que os novos condutores, após

as diversdas fases de aprendizagem, estão aptos a conduzir em segurança integrados no fluxo normal de trânsito.
Se todos os utilizadores cumprissem
escrupulosamente o Código da Estrada
deixava de haver acidentes?
Infelizmente, não deixaria de haver acidentes, embora seguramente que haveria 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 acrescido para os peões. Aliás, tanto quanto
julgo saber, esses veículos vão ser obrigados a fazer algum ruído por essa razão.

“A formação de
novos condutores
deve ser alterada
seguindo as mais
recentes tendências
verificadas a nível
internacional e
validadas pelos
estudos”

Anitgos cartazes da PRP

16

ANCIA n.º 3

Destaque

PRIMAVERA 2016

17

Destaque

motociclos na inspeção
OBRIGATÓRIA ESTE ANO
Abrangidos cerca de 80 mil veículos.

O Presidente da Direção da ANCIA afirma que o próximo dia 1 de Outubro é a
data mais provável para a entrada em
vigor da nova legislação. Depois de sucessivos adiamentos, Paulo Areal diz que
é, finalmente, a data sugerida na sequência 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 Administração 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 obrigatoriedade de inspeção periódica acabarão por entender os benefícios da medida. 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 motivos para deixar de fora nenhum veículo
que circule na via pública. Segue-se uma
perplexidade transversal aos nossos entrevistados: 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 quadriciclos 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 circulante, normalmente o segmento mais
“acompanhado”, do ponto de vista mecânico, pelos seus condutores. Diz-nos a
experiência que será justamente abaixo
da referida cilindrada que poderão estar
os maiores problemas em termos de deficientes condições mecânicas e potenciais intervenientes em acidentes. Diz-nos
também a experiência que os condutores 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 transformou numa reparação mais complicada 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 importante 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 condutores de um grupo etário elevado, que
não necessitam de carta de condução,
têm proliferado por essas estradas fora,
até mesmo pelas mais estreitas e sinuosas, 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.
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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.

O governo regional adaptou a legislação 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 agrícolas. Há também regras específicas para os
“rent-a-car”. Está tudo no Decreto Legislativo Regional n.º18/2004/A, de 13 de Maio.
O arquipélago não tem, por outro lado,
meios técnicos e humanos que permitam ter um centro de inspeções em cada
uma das 9 ilhas. Optou-se assim por licenciar centros fixos, havendo também

a instalação periódica de centros móveis
de inspeção. Os técnicos deslocam-se
pontualmente a parques de estacionamento de algumas das ilhas para fazer
as inspeções dos veículos.
O executivo açoreano concluiu que o clima das ilhas, boa parte do ano chuvoso e
pontuado por nevoeiros densos, justifica o
rigor em relação aos ciclomotores e motociclos. Há, não só as condições de sinalização, 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 pública, 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 primeira matrícula) e reduz-se o intervalo entre
as seguintes - há maior desgaste destes
veículos, justifica o governo regional, e faltam meios para uma manutenção adequada nalgumas das ilhas.
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sinistralidade reduziu com novo
regime das inspeções periódicas
A legislação açoriana sobre inspeções
periódicas obrigatórias rodoviárias é única no país. Tem impacto na redução da
sinistralidade no arquipélago?
A sinistralidade rodoviária é uma matéria
de natureza sistémica, que envolve múltiplas entidades, assentes em diversos pilares.
Um destes pilares é a boa qualidade e estado de conservação dos veículos que constituem o parque automóvel.
Na Região Autónoma dos Açores
(RAA), a verificação regular das condições de segurança e de circulação dos
veículos, proporcionada pelo sistema de
inspeções periódicas obrigatórias, constitui-se como um dos fatores fundamentais
para a consistente redução dos níveis de
sinistralidade rodoviária.
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. Não obstante o grande incremento do número de veículos em circulação ao longo das últimas décadas,
os restantes indicadores de sinistralidade
têm mostrado importantes melhorias.
Apesar da natureza sistémica da sinistralidade rodoviária, entendemos que o
regime jurídico representa um fator crítico 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 alterações introduzidas em 2006. Reconhecemos que a atual legislação regional
necessita de alguns ajustamentos face
ao progresso técnico existente e ao surgimento de um novo regime a nível nacional, mais lato que o anterior em matéria
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de abrangência das categorias de veículos 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 segurança dos veículos, seus ocupantes e peões.
Porque é que foi considerado importante obrigar ciclomotores e motociclos
a inspeções periódicas?
Os condutores dos veículos de duas rodas estão sujeitos a uma condução que
envolve uma elevada perícia e técnica,
e simultaneamente a uma maior exposição 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 segurança e funcionamento do veículo, con-

tribuindo para o incremento das condições de segurança dos condutores.
Esta é uma medida que já vigora nos
Açores desde 2004 e que só recentemente veio a ser seguida no continente.
Qual tem sido a recetividade dos proprietários dos veículos a regras mais exigentes 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 novas 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 comparativa mais consistente entre a legislação
regional e a nacional em categorias de
veículos anteriormente não sujeitos a
inspeção, nomeadamente no caso dos
motociclos.
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“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”
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 inspeção periódica é uma das especificidades 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 condições atmosféricas por vezes difíceis, e,
geralmente, ao amanhecer e anoitecer.
É crucial garantir boas condições de segurança destes veículos, não só para os
seus condutores, como para a circulação rodoviária.
Tratando-se de veículos de “trabalho” sujeitos a elevado desgaste e fadiga mecânica, é fundamental a verificação periódica das suas condições de funcionamento
e segurança motivos que motivaram a
sua sujeição a inspeção periódica.
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O problema dos sistemas de segurança dos tratores nos Açores é preocupante, mas não assume as mesmas proporções 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 atmosféricas 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 salvaguardou 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 durante alguns períodos do ano, segundo
um cronograma de deslocações previamente aprovado pela tutela, tendo a
legislação regional previsto condições
para que os veículos que não possam
comparecer nos prazos legalmente previstos para realização das inspeção ou
reinspeção, pelo facto do centro não
se encontrar na ilha, possam manter-se
em circulação, cumpridas algumas condições, apresentando-se a inspeção no
período de permanência subsequente.
As empresas a operar no mercado regional dispõem de meios técnicos e humanos ajustados a estas especificidades.
Quais são os maiores problemas ao nível da circulação rodoviária nos Açores

PUB

e qual a maior causa de sinistralidade?
A sinistralidade rodoviária açoriana é similar à verificada em território continental, sendo a velocidade excessiva, as manobras
perigosas e a condução sob influência de
álcool, as causas que se evidenciam.
Atendendo à orografia das ilhas (em poucos 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 exploração agropecuária nos espaços mais
interiores, somos obrigados a ter uma rede
relativamente densa de vias, associadas a
custos de construção e de reabilitação relativamente elevados.
A política a desenvolver para este domínio de intervenção, passa pela contínua
melhoria das acessibilidades, elevando
os padrões de qualidade e condições de
segurança das estradas.
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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 requer 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 funcionamento 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 compreender 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. Considero 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

Eu tenho uma 50cc e está em boas condições,
mas alguns amigos não ligam muito, especialmente aos travões. Acho bem as inspeções a todas as motas pois deve estar tudo em condições
para nós e para os outros. Não devemos esquecer que quando caímos é o nosso corpo que é
maltratado.
Guilherme Matos

Acho que deviam ser inspecionadas, sobretudo ao nível de travões, pneus e ruído. Na minha
opinião deviam ser todas acima de 125cc.
Isidro Feria

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 (ainda que numa proporção menor) aos que são
criados pelos automóveis. Uma mota em mau estado é um perigo para o respetivo condutor e demais 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 precisamente 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 espartilhos legais para a circulação rodoviária não
fazem sentido fora dela.
André Lencastre
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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

Acho bem haver inspeções para as motas.
Não vão prejudicar em nada e até vão eventualmente contribuir para mais segurança dos motociclistas. Acho que deverão ser para todas as
motas pois até julgo que as de menor cilindrada
deverão ser as que circulam com menos condições de segurança. No entanto, acho que as inspeções deverão incidir mais sobre luzes, travões
e estado dos pneus dando menor importância a
alterações estéticas.
João Diogo Freitas

Estou, e estarei sempre, de acordo com inspeções a qualquer veículo desde que tenham
realmente por objetivo aumentar o nível de segurança 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 parece-me uma abordagem estúpida.
Jorge Serpa

Inspeções a motos? Já chega de impostos.
Filipe Ribeiro

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 produzido 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

O mal é que vão começar a chatear com coisas ridículas, como ter piscas de led’s ou espelhos 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 segurança das mesmas, pois em causa está o nosso
corpinho... Tá visto que “voto” contra!
José Spirela Figueira
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Paulo Tavares, Vice-Presidente do Instituto Português da Acreditação, IP

“O PRAZO ESTÁ A ESGOTAR-SE E SEM
ESTE PASSO OS NOVOS CENTROS NÃO
PODERÃO ABRIR”
sam a definição de um sistema de gestão,
mas este constitui um elemento de apoio
ao exercício da atividade cuja competência 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 recorreu 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.

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 termos de qualidade?
O anterior quadro regulamentar do setor de inspeção de veículos – DL 550/99,
de 15 de dezembro – requeria a “acreditação” do sistema da qualidade como
elemento indispensável para a aprovação dos centros de inspeção.

Com a publicação da Lei 11/2011, de
26 de abril tivemos a oportunidade de
adequar essa referência, introduzindo
o conceito correto de “acreditação”, indexando-o ao definido no Regulamento
(CE) n.º 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 julho de 2008.
É verdade que os referenciais normativos
de acreditação contêm requisitos que vi-

A imparcialidade é, assim, o segundo
elemento-chave nos processos de acreditação.
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 verificar a competência técnica dos organismos 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 ultrapassadas as dificuldades sentidas no passado, ainda que residualmente sintamos
alguma resistência à resolução de algumas constatações, presumimos que por
receio de necessidade de novos investimentos. 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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Quais são os problemas mais frequentes?
A principal dificuldade sentida é na
aplicação das soluções de forma transversal, 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 situações que são identificadas quer pelas próprias entidades em sequência
das auditorias internas, avarias de equipamentos, análise dos resultados de calibração, etc…, quer em sequência das
ações de fiscalização, da entidade reguladora 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 referidas - ainda que as mesmas sejam pontuais – é a chave para a efetiva resolução das não conformidades.
Como melhorar?
Compete às entidades avaliarem o
que as inibe de considerar as razões que
conduziram às falhas e atuar em conformidade com o requerido e atendendo
aos recursos necessários. Ao IPAC cumpre 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 motociclos, 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 inspeção realizada nos centros de inspeção.
Os âmbitos de acreditação terão que ser
alterados o que passará por uma extensão 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 competências associadas.
Serão necessários novos certificados
de acreditação?
Não. O Certificado de Acreditação é
essencialmente um suporte promocional do estatuto de entidade acreditada
dado que a informação no mesmo limita-se à identificação da entidade acreditada, data de início da acreditação e a
norma de referência em causa. Note-se
que aquele Certificado não discrimina
as competências reconhecidas. A descrição 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 reconhecimento, 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 algumas 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 investimento - revisão pela gestão (e.g. identificação dos recursos necessários, definição
de tarefas e de cronogramas de atuação).
2. Analisar se o cumprimento dos requisitos do referencial normativo de acreditação foi mantido – função auditoria
interna.

“O primeiro
Organismo de
Inspeção de
Veículos foi
acreditado em
1995. Volvidos 20
anos, consideramse ultrapassadas as
dificuldades, ainda
que residualmente
sintamos alguma
resistência
à resolução
de algumas
constatações”
Depois de adequar o sistema de gestão ao novo serviço a prestar, será o momento de apresentar o pedido de extensão 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 preparada regulamentação específica para
inspecionar esse tipo de veículos.
Na sequência de casos como da manipulação 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 acreditação, ajuizar sobre o nível de qualidade
proporcionado pelas disposições regulamentares, ou outras. O nosso papel é
avaliar e atestar, ou não, se a competência 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 relacionamento entre os colaboradores dos Centros 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 pronuncie sobre o serviço prestado. Os elementos
de que dispomos não corroboram a ideia
de existência de problemas de relacionamento entre os técnicos do IPAC e os colaboradores 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 regulamentar e permitir o acesso aos agentes
económicos. Nesse sentido é nosso objetivo:
• Dar sequência atempada às candidaturas 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 necessárias, 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 acreditação.
• Dar sequência atempada aos pedidos
de extensão apresentados pelos centros de inspeção criados na sequência
da assinatura dos contratos de gestão
e que visam a adequação das instalações dos centros de inspeção à Portaria 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.
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“ANCIA TEM QUE TER MAIOR
PROFISSIONALIZAÇÃO
NO APOIO AOS SEUS ASSOCIADOS”
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.

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 errático. 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 sistema 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 autoridades 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 necessidade 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 contrapartida financeira, as pessoas têm um
custo. Já pagam seguro, muitas vezes
uma prestação da viatura e surgiu mais

28

ANCIA n.º 3

Entrevista
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 fiscalizadoras, 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 identificar essa viatura ou obrigá-la a cumprir
com as normas. Atualmente a inspeção já faz parte da rotina. Outra questão que pode colocar-se é quando alguém não leva a viatura muito usada à
inspeção porque sabe que chumba e
portanto arrisca.
Surge no sector como uma das figuras 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 conseguiram 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 serviços de apoio aos seus associados e
capacidade de interpretação daquilo
que é o fenómeno das inspeções técnicas - em Portugal, na Europa e no mundo - do que ter duas associações que
discutem entre elas pequenas questões que não são fundamentais para
o setor.
No processo de profissionalização
da ANCIA, quais são os aspetos prioritários?
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 competências, como é que a ANCIA pode ser
uma voz ativa e ouvida?
A Associação fez um caderno reivindicativo procurando um equilíbrio entre as necessidades do setor e o contributo que, enquanto entidade pública,
devemos dar em termos de segurança
rodoviária. No caderno reivindicativo,
por exemplo, pede-se que todos os motociclos, triciclos e quadriciclos (e não
apenas os de 250cc) sejam alvo de inspeção, seja qual for a cilindrada. Achamos que não é uma questão meramente empresarial. É verdade que leva
mais pessoas aos centros nossos associados, 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. Portanto faz sentido que todos os veículos
que circulam na via pública e que possam contribuir para a sinistralidade sejam mantidos nas melhores condições
técnicas, idênticas às de origem. Há
também o problema dos tratores: sabemos que muitos deviam ter arco de
segurança e não têm! Passam a ir à inspeção e passam a ser obrigados a ter!
Há um conjunto de solicitações que foram colocadas no caderno reivindicativo que não têm apenas uma visão empresarial, 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, nomeadamente o legislativo?
O que fazemos é tentar chamar a atenção a vários membros do governo, não só
quem tutela o setor das inspeções. Quando se trata de preocupações ambientais,
vamos ao ministério do ambiente; sobre as
preocupações de segurança rodoviária
tentamos falar com a equipa da administração 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 obrigatórias, tem que haver consciencialização 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 tempo), as inspeções têm que ser credíveis
e têm que ser aceites pela sociedade
como uma necessidade para que o veículo 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 quisermos manter o veículo neutro em termos
de risco de acidentes. A única maneira
que eu tenho de garantir que a suspensão está bem, que a visibilidade está
bem, que a direção está bem, que os travões, 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 suficiente, mesmo sem a expansão era
suficiente, eles tinham era que ser distribuídos de outra forma. Não se quis obrigar 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 rentabilidade 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 inspeções a motociclos acima dos 250cc,
não mais do que umas 70 ou 80 mil motas, ficando de fora o “grosso” de quase
meio milhão, segundo se julga. Alguns
proprietários de motos de grande cilindrada 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 condução de ligeiros pudesse ser usada para
guiar motos até 125cc, sem exames. A
partir dessa altura há um grande número de veículos que circulam, sobretudo
com pessoas que estavam habilitadas a
conduzir com quatro rodas e agora conduzem com duas - é uma questão de segurança rodoviária. E há uma expansão
desses veículos precisamente porque não
são sujeitos a formação adicional, portanto acho que valia a pena olhar para esses
veículos. Noto ainda que nos Açores já se
fazem inspeções a todos os veículos, independentemente 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 associados deviam consciencializar o poder

local, o poder regional e o poder nacional 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 dialogar com outras associações e procurar estabelecer parcerias para o melhor
desenvolvimento da sua atividade. Existem parcerias que queira destacar?
Fomos incumbidos de olhar para o setor do automóvel globalmente. O automóvel está a evoluir muito, hoje falamos
de viaturas híbridas, de viaturas elétricas.Isto coloca questões globais: a inspeção 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 mantenha dentro de uma área metropolitana
como Lisboa, Porto ou Coimbra. Todos
estes aspetos vão provavelmente obrigar a rever as inspeções porque interagem com toda a mecânica dos veículos. É preciso falar com quem vende os
veículos, a ACAP; com quem repara os
veículos, a ANECRA. Muitas vezes os veículos foram reparados e vão a uma inspeção, mas há normas de reparação
que têm de ser afinadas à medida que
a evolução tecnológica avança.
Outra preocupação que a Associação tem que ter é na articulação com
as congéneres internacionais. Sabemos 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 implementam algumas diretrizes comunitárias, é mais lenta em Portugal do que
noutros países.

Que passos estratégicos podem ser
dados no sentido da segurança rodoviária, no médio e longo prazo, e que
visem contribuir para o desígnio “mortes 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 continua 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 humana. Como não há limitações à intervenção 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 acontece na realidade é aquilo a que se chama 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 saída tenho uma passadeira. Os poderes
locais e nacionais precisam de perceber em definitivo que a infraestrutura
rodoviária tem que cumprir o que a engenharia quer que se faça e não com
aquilo que as oportunidades políticas
permitem fazer.
Depois temos o problema da condução sob o efeito de alcool: se permitimos a legalidade de algumas taxas de
alcolemia estamos a admitir que haja
quem conduza com valores que levantam dúvidas do ponto de vista científico - por tudo isto a meta das “mortes
zero” é uma utopia.
Por outro lado, temos que formar melhor os condutores – não é na condução, acho que as nossas escolas formam bem, é em termos de consciência
que há um problema e também há um
problema de habilidade; muitas pessoas até sabem conduzir com naturalidade e enquanto isso não acontecer
não há acidentes zero.
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as vantagens da inspeção
a emissões poluentes
Testing / Shutterstock.com

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.
Dos vários projetos desenvolvidos pela
associação internacional que junta centros de inspeção e organismos públicos e
privados, correlacionados com a matéria
de inspeções de veículos, ressalta o interesse e importância do projeto designado por SET Project (Sustainable Emission
Test) que foi apresentado pelo International 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 sociedade, como para cumprir as normas e
legislação produzidas para o efeito, consequentemente 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 regulamentação técnica, tendo em conta as normas
sob as quais os veículos são projetados.
Hoje, é fundamental considerar os últimos desenvolvimentos tecnológicos na
construção dos veículos, na medição do
comportamento desses componentes e,
em simultâneo, garantir soluções economicamente viáveis.

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), redução 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 negativo 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 novos 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 disponíveis 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, especificamente nos seis países envolvidos no estudo (Bélgica, França, Alemanha, Países
Baixos, Espanha e Suécia).
Os dados recuperados foram analisados 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 medição (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 novos 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 gases são complementares;
A inspeção periódica pode ser reforçada 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 entre 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
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TODOS JUNTOS EVITAMOS TANTAS
EMISSÕES COMO AS QUE 36.000
EMITEM NUM ANO
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.

Porque existe Amanhã.

