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“Para uma inspeção mais 
eficiente, será necessária maior 
e mais exigente legislação”.

“A confirmação do estado 
do filtro de partículas e maior 
análise aos poluentes devem  
ser objetivos dos centros  
de inspeção”.
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Convenção aNCia'18

Notícias

Com o ano a aproximar-se do fim, im-
porta fazermos o balanço das nossas 
atividades e lançar já as âncoras para 
2019, porque apesar de o calendário nos 
oferecer a ficção de um tempo partido 
em dias, semanas, meses e anos todos 
sabemos que, na verdade, o tempo não 
tem intervalos e é preciso que a estraté-
gia tenha continuidade.

E quanto a estratégia, a aNCia tem sido 
muito clara e consistente no seu propósi-
to fundamental que é o de tentar desen-
volver formas de integração do sistema 
de inspeções a veículos num quadro 
de atividades profissionais que se cons-
tituem como necessidade permanente 
da segurança rodoviária em Portugal.

Com esta ideia central temos procura-
do desenvolver, todos os anos, um conjun-
to estruturado e coerente de ações que 
reforcem os mecanismos de valorização 
da nossa atividade e contribuam para a 
construção de uma plataforma, informal 
mas sólida, de entidades comprometidas 
com a segurança rodoviária, a ponto de 
tomarem para si a responsabilidade de 
sensibilizar a sociedade portuguesa para 
a urgência de uma concertação que evi-
te tantas mortes nas nossas estradas.

Este desiderato estratégico tem esta-
do na base das nossas iniciativas, even-
tos e tomadas de posição nos Media e 
podemos afirmar sem falsas modéstias 
que hoje somos uma organização profis-
sional conhecida e respeitada também 
pelas nossas manifestações de respon-
sabilidade social.

Esta escolha de uma causa séria, na-
cional e muito pertinente pela urgência 
de ação significativa – a segurança rodo-
viária - foi uma decisão pensada e com 
um alcance que vai para lá da espuma 
dos dias e das notícias instantâneas.

É importante que o setor das inspeções 
a veículos transmita à sociedade e aos 
poderes instituídos o real valor da sua 
missão, porque só desta compreensão 
resultará a correta expressão do modo 
como queremos ser vistos e percebidos 
pelos proprietários dos milhões de veícu-
los que anualmente servimos.

Nos termos da lei, os centros de ins-
peção técnica de veículos prestam, em 
nome do Estado, um serviço ao público 
e é a esse público que temos de nos 
dirigir de forma inteligente e construtiva 
para que a nossa atividade seja vista 
pelo valor que aporta à segurança téc-
nica das viaturas e não pelo que custa 
aos proprietários.

Porque se não temos dúvidas que as 
inspeções obrigatórias são um contri-
buto fundamental para evitar acidentes 
nas estradas é importante que o diga-
mos repetidamente e das mais variadas 
formas à sociedade portuguesa, porque 
é dizendo-o que o tornamos mais real e 
convencemos as pessoas da valor intrín-
seco do que fazemos por elas.

FazeR O BaLanÇO
e PRePaRaR 2019

Paulo areal
Presidente da Direção da aNCia
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Semana das inspeções

UTiLiDaDe DaS inSPeÇõeS a veíCULOS 
DeBaTiDa POR eSPeCiaLiSTaS nO iSeC

O debate realizado em 22 de novembro 
no iSEC (instituto Superior de Educação e 
Ciências), no Lumiar, teve a participação 
de dois ex-diretores da Direção-geral de 
Viação (DgV), antónio Nunes e rogério 
Pinheiro, Francisco Ferreira, ambientalista 
e líder da associação Zero, Nélio gomes, 
presidente do Observatório de Bombeiros 
de Portugal e João Veiga, diretor técnico 
da Controlauto. a moderação do debate 
coube a Paulo areal, presidente da dire-
ção da aNCia.

rogério Pinheiro recordou o estado do 
setor das inspeções quando integrou a 
direção da DgV: - “Não encontrámos 
o setor muito bem. Tentámos sempre 
perceber se os disparates que encon-
trávamos eram pontuais ou se eram re-
presentativos de um leque mais abran-
gente dos centros de inspeção técnica 
a veículos.” 

rogério Pinheiro deu alguns exemplos 
de situações identificadas nesses primór-
dios das inspeções.

Pinheiro recordou estas situações 
com mais de quinze anos e afirmou 
que hoje a situação é completamente 
diferente, sendo impensável encontrar 
semelhantes procedimentos num cen-
tro de inspeções. Os casos anómalos 
determinaram “ações de fiscalização 
intensa que permitiram nivelar a quali-
dade dos centros e, portanto, dar ga-
rantias de que a qualidade geral das 
inspeções técnicas respeita o prescrito 
pela lei”.

a Semana das inspeções é uma ação anual que visa aumentar a visibilidade 
social dos benefícios que os centros de inspeção “produzem” em matéria de 
segurança técnica de viaturas. Este ano, uma das iniciativas da Semana foi um 
debate realizado no iSEC, em Lisboa, sobre a utilidade das inspeções do ponto 
de vista dos interesses gerais a proteger – segurança e ambiente. 
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Semana das inspeções

rogério Pinheiro defende que em Portu-
gal ainda não se dá a importância devi-
da à segurança rodoviária, porque “uma 
parte significativa dos proprietários que 
levam os seus veículos aos centros de 
inspecção não se importam de ser mal 
servidos”. Contudo, Pinheiro afirma que 
a partir do momento em que assumiu a 
pasta da DgV registaram-se mudanças 
positivas, pois o sector “mostrou-se cum-
pridor e participou ativamente como um 
dos elos da segurança rodoviária.” 

ReCOMenDaÇõeS na PRaTeLeiRa
antónio Nunes, por sua vez, entende 

que não foram feitas todas as mudanças 
que o setor de viação precisava porque 
“infelizmente as políticas públicas de se-
gurança não têm evoluído de acordo 
com aquilo que nós gostávamos e só 
não vê quem não quer ver”.

O livro “Porque nos matamos na estra-
da... e como o evitar” foi utilizado por an-
tónio Nunes para sustentar a sua opinião, 
designadamente para frisar que, já em 
2003, o “Plano Nacional de Segurança 
Rodoviária tinha como uma das preocu-
pações conseguir maior segurança para 
os utentes de veículos de duas rodas”.

Citando as recomendações do ma-
nual, antónio Nunes recordou que esta-
vam previstas ações de educação cívi-
ca, “que deve atravessar todo o sistema 
escolar do pré-primário ao superior for-
mando cidadãos responsáveis e sensi-
bilizados para as contradições existentes 
na nossa sociedade entre valores de se-
gurança e de competição”. 

antónio Nunes fez questão de subli-
nhar os esforços desenvolvidos pela aN-
Cia com o programa da “Semana das 
inspeções”, que tem uma componente 
educativa muito acentuada, com convi-
tes às escolas para visitarem os centros 
e fazerem trabalhos sobre essa “visita de 
estudo”.

Segundo este antigo responsável da 
DgV, “há que proceder a um esforço 
acrescido de segmentação, pois cada 
um destes grupos deve ser objecto de 
uma estratégia de intervenção autóno-

ma que integre acções de diferentes ti-
pos, envolvendo a formação, a sensibili-
zação, a intervenção nos equipamentos 
e nos veículos e outras acções do foro 
regulamentar e de controlo”.

antónio Nunes evidenciou à audiên-
cia que tudo quanto tinha estado a di-
zer fora citação de livro inicialmente re-
ferido e cuja autoria fora encomendada 
há mais de década e meia a Luis reto 
e Luís de Sá.

E antónio Nunes continua a ler da mes-
ma fonte alguns excertos que lhe pare-
cem ainda de enorme relevância para 
o caso português: “a exemplo do Reino 
Unido que canalizava a globalidade das 
receitas das multas para a luta contra a 
sinistralidade rodoviária, o que, além de 
constituir um reforço da legitimidade das 
coimas perante a opinião pública, dispo-
nibilizava montantes consideráveis para 
a modernização dos sistemas de contro-
lo de trânsito”.

antónio Nunes lamenta que “algumas 
recomendações com mais de 15 anos 
não tenham sido ainda atendidas e pa-
reçam estar esquecidas numa prateleira”.

Nélio gomes, presidente do Observa-
tório Bombeiros Portugal, confirmou a 
importância das inspeções para as via-
turas das corporações de bombeiros. “O 
sentimento de segurança que as tripu-
lações têm numa viatura inspecionada 

contribui muito para que, nesta estrutura 
operacional composta por cerca de 11 
mil viaturas, se desenvolva uma maior 
atenção às questões da segurança ro-
doviária, como parte integrante da pre-
paração dos bombeiros.”

Nélio gomes admite que possa ter ha-
vido em determinado momento resistên-
cias à mudança mas, hoje, “podemos 
afirmar que é algo que vemos com bons 
olhos para que possamos ter as viaturas 
em condições e prestarmos um melhor 
serviço”.

Para João Veiga, diretor técnico da 
Controlauto, a importância das inspe-
ções de veículos para a segurança ro-
doviária justifica que se debatam estes 
temas não apenas entre profissionais do 
setor mas também de forma mais alarga-
da, com participação de entidades que 
possam trazer contributos para uma cul-
tura de rigor profissional e compromisso 
ético nos centros.

João Veiga considerou ainda ser impor-
tante continuar a evoluir do ponto de vista 
organizativo e tecnológico, até porque os 
grandes desafios colocados pelos veícu-
los elétricos já estão no mercado, a que se 
somam cada vez mais as preocupações 
com a qualidade ambiental das viaturas, 
o que coloca a questão de saber como 
fazer as inspeções e com que soluções 
tecnológicas podemos contar amanhã.
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“CaRROS SUSTenTáveiS SãO O FUTURO, 
SejaM eLÉTRiCOS OU a HiDROgÉniO”

Francisco Ferreira, 
presidente de direção 
da associação Zero 
considera que a 
poluição atmosférica 
está diretamente 
relacionada com a 
circulação automóvel.
a revista aNCia 
aproveitou a presença 
deste conhecido 
ambientalista no debate 
sobre a “utilidade das 
inspeções para a 
segurança rodoviária”, 
para o entrevistar.

ENtrEViSta a FraNCiSCO FErrEira, PrESiDENtE Da aSSOCiaçãO ZErO

Para Francisco Ferreira a redução da 
poluição proveniente da circulação ro-
doviária “é uma prioridade, pois esta 
acontece sobretudo nos centros urba-
nos e tem influência direta na saúde da 
população”. 

Francisco Ferreira reconhece que exis-
tem outras fontes poluentes muito im-
portantes no sistema de transportes que 
são pouco criticadas, como é o caso 
dos navios cargueiros, contudo “porque 
essa poluição acontece sobretudo no 
meio dos oceanos e a prioridade deve 
incidir sobre as fontes mais próximas da 
população”.

Para este ambientalista é especial-
mente preocupante “a ultrapassagem 
dos valores de ruído em muitas cidades 
devido ao uso dos veículos, sejam eles 
ligeiros ou pesados e, no que respeita 

à qualidade do ar, há  áreas onde vá-
rios poluentes superam os valores limite, 
com consequências dramáticas para a 
saúde”.

a associação Zero calcula que haja 
uma perda de esperança média de 
vida na ordem dos seis meses devido ao 
dióxido de azoto e às partículas que pro-
vêm diretamente do tráfego rodoviário. 
a este fator acrescenta-se a emissão de 
gases de estufa, fenómeno para o qual 
o setor dos transportes representa 25% 
das emissões, sendo que o transporte 
rodoviário é a principal fonte.

“Os carros sustentáveis vão fazer parte 
do futuro, sejam eles elétricos ou com 
motor a hidrogénio” – acredita o presi-
dente da associação Zero, para quem 
“já existem várias análises que confir-
mam que se a eletricidade for provenien-

te de fontes renováveis, é possível garantir 
uma grande diminuição do impacto do 
tráfego rodoviário na emissão de gases 
com efeito de estufa e outros poluentes”.

Para que os carros elétricos sejam am-
bientalmente sustentáveis é necessário 
garantir que pelo menos 95% da sua 
composição inclui materiais reciclados e 
que no final de vida as baterias são cor-
retamente encaminhadas ou recicladas.

“No caso do automóvel com motor de 
combustão dever-se-á ter sempre em 
conta as emissões que produz, uma vez 
que um carro com baixas emissões de 
dióxido de carbono é também um carro 
com baixos consumos de combustível” 
aconselha Francisco Ferreira.

“Para além de uma condução segura 
e ambientalmente correta, deve-se cui-
dar do veículo desde a compra ao des-

Semana das inspeções
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“É necessário que 
pelo menos 95%  
da composição  
dos automóveis 
seja de materiais 
reciclados e que 
no final de vida 
as baterias são 
corretamente 
encaminhadas  
ou recicladas.”

mantelamento, porque essa atitude será 
uma grande ajuda para o ambiente”, 
referiu.

Francisco Ferreira defende que “os car-
ros elétricos podem ganhar mais adep-
tos, sendo necessários novos incentivos 
que ajudem os automobilistas na aquisi-
ção destes veículos. Em 2018 os incenti-
vos à compra de mil veículos esgotaram 
rapidamente e a associação considera 
fundamental que esses apoios con-
tinuem pelo menos nos próximos três 
anos, até que o preço dos carros elétri-
cos baixe para valores mais acessíveis.”

O líder da Zero defende também a ne-
cessidade de uma inspeção técnica de 
veículos eficiente, mas falta ainda “legis-
lação e que as exigências sejam maio-
res”. O ambientalista refere ainda que 
“os centros não estão em condições de 
acompanhar e detetar alguns fenóme-
nos, como, por exemplo, a confirmação 
do estado do filtro de partículas ou fazer 
uma análise de poluentes que cubra to-

Semana das inspeções

das as valências que seriam desejáveis”.
O ativista referiu também que em vá-

rias cidades “é registada uma grande 
poluição de dióxido de azoto, contudo, 
esse poluente não é avaliado no âmbi-
to das inspeções. Seria útil atualizar os 
parâmetros das inspeções de forma a 
garantir que os veículos estão a ser de-
vidamente avaliados e que as especi-
ficações com que foram vendidos não 
foram alteradas pelos consumidores” – 
defende Francisco Ferreira.

Segundo este ativista ambiental, as 
cidades devem estar preparadas para 
serem mais “amigas das pessoas, com 
menos ruídos e mais modos suaves”. Por 
enquanto, o automóvel continua a ser 
um veículo indispensável para a distri-
buição de mercadorias e para a proxi-
midade dos passageiros “mas se tiver-
mos o transporte público a servir essas 
zonas talvez não precisemos de ter tan-
tos automóveis nos centros das cidades 
como atualmente temos.”
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Notícia

O evento teve lugar no auditório da Bi-
blioteca Municipal de Castelo Branco. “a 
estrada conta histórias. Nem todas têm 
um final feliz” foi o tema escolhido pela 
Liga de associações Estrada Viva e pela 
associação de Motociclistas Cristãos de 
Portugal, responsáveis pela organização 
do colóquio que assinalou a efeméride.

O Dia Mundial em Memória das Vítimas 
da Estrada decorre todos os anos no ter-
ceiro domingo do mês de novembro e 
tem o propósito de lembrar as pessoas 
falecidas ou feridas em acidentes de via-
ção e as suas famílias e amigos.

Contudo, também pretende homena-
gear as equipas de emergência, as forças 
de segurança e os profissionais médicos 
que diariamente lidam com as conse-
quências traumáticas da sinistralidade.

a conferência arrancou com um mo-
mento musical a cargo dos alunos do 

a eSTRaDa COnTa HiSTÓRiaS 
neM TODaS COM FinaL FeLiz

Dia MuNDiaL EM MEMÓria DaS VítiMaS Da EStraDa

a cerimónia nacional do Dia Mundial em Memória 
das Vítimas da Estrada, que decorreu em 18  
de novembro, em Castelo Branco, contou com  
a participação da aNCia.

Conservatório regional de Castelo Bran-
co, tendo a abertura e palavras de boas 
vindas sido proferidas pelo Presidente da 
associação de Motociclistas Cristãos Por-
tugal (CMa Portugal), David Campos.

O presidente da Liga de associações 
Estrada Viva, Mário alves, referiu-se com 
preocupação à inversão da tendência 
de redução da sinistralidade rodoviária 
e recordou que o objetivo europeu para 
a segurança nas estradas preconiza a 
visão zero mortes, como sendo a única 
resposta eticamente responsável. 

Mário alves transmitiu aos participantes 
a mensagem do Presidente da república 
para assinalar o Dia Mundial em Memó-
ria das Vítimas da Estrada (ver em caixa). 

O comandante do Destacamento de 
trânsito da gNr de Castelo Branco, Capi-
tão Ferreira, o comandante Distrital da PSP 
de Castelo Branco, superintendente José 

Leonardo, o Delegado de Saúde Coorde-
nador da uLS de Castelo Branco, em re-
presentação da Direcção-geral da Saúde, 
Joaquim Santos Serrasqueiro, e o Vice-Pre-
sidente da aNSr, Fernando Moutinho, tam-
bém assinalaram a data com intervenções.

COMPORTaMenTO DO COnDUTOR 
Fernando Moutinho referiu alguns dados 

relativos ao distrito de Castelo Branco, onde 
morreram 19 pessoas em acidentes rodo-
viários em 2017, destacando que o com-
bate à sinistralidade deve passar sempre 
por uma mudança de comportamentos.

Num contexto em que 80% a 95% dos 
acidentes rodoviários são da responsa-
bilidade dos condutores, que não estão 
sensibilizados para a ideia de que o seu 
comportamento é essencial para reduzir 
a sinistralidade, é importante insistir na 
edução cívica de quem conduz viaturas.

No evento de Castelo Branco foi exibi-
do um filme com testemunhos de sobrevi-
ventes e familiares de vítimas da estrada, 
momento emocional e esclarecedor dos 
custos humanos que estão sempre impli-
cados num sinistro com vítimas.
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Notícia

a cerimónia de encerramento desta efe-
méride contou com a presença do presi-
dente da Câmara Municipal de Castelo 
Branco, Luís Correia, e do Secretário de 
Estado da Proteção Civil, José artur Neves.

O presidente da Câmara referiu a im-
portância desta cerimónia e do momen-
to de reflexão e de sensibilização que a 
mesma proporcionou, assim como a ne-
cessidade de mudança de mentalida-
des, sabendo-se que grande parte dos 
acidentes está relacionada com o com-
portamento de quem conduz.

MOBiLizaÇãO COLeTiva 
O Secretário de Estado da Proteção Civil, 

José artur Neves, referiu que em Portugal, 
e não obstante a evolução dos veícu-
los, assim como da rede rodoviária e os 
progressos que têm sido alcançados, o 
número de mortos continua elevado, em 
particular dentro das localidades, tendo 
ainda salientado o trabalho desenvolvido 
pela aNSr em vários domínios, designa-
damente, na campanha Júnior Seguro. 

artur Neves reforçou a necessidade de 
uma mobilização coletiva para combater 
o flagelo da sinistralidade rodoviária e al-
terar um paradigma de décadas com um 
impacto negativo, económico e social de 
2,3 mil milhões de euros (1,2% do PiB), ten-
do assegurado que o governo encara a 
segurança rodoviária como um dos pila-
res essenciais da nossa sociedade.

Esta cerimónia nacional do Dia Mun-
dial em Memória das Vítimas da Estrada 
foi encerrada com um memorial em ho-
menagem às vítimas na estrada, seguido 
de um minuto de silêncio e deposição de 
uma coroa de flores.

Ocorreu também na mesma ocasião e 
local o colóquio “Para Finais Felizes na Es-
trada” que teve em paralelo algumas ati-
vidades, designadamente, a demonstra-
ção de Suporte Básico de Vida, pela Cruz 
Vermelha Portuguesa de Castelo Branco.

Este colóquio contou com a participa-
ção de vários oradores ligados ao movi-
mento Estrada Viva tendo sido abordados 
os temas do novo paradigma de mobili-
dade e da redução do risco rodoviário.

a associação de Motociclistas Cristãos 
focou-se nas questões relacionadas com 
a segurança ativa e em como evitar o 
acidente (estado geral do motociclo, 
pneus, travões/abs, controlo de estabili-
dade, corrente/veio de transmissão e lu-
zes/visibilidade) e na segurança passiva, 
ou seja, na proteção e minimização de 
danos (capacete, casaco, luvas, botas e 
chamada de emergência).

Por fim, o professor João Dias, do insti-
tuto Superior técnico, trouxe ao debate 
a questão da velocidade como sendo o 
principal fator dos acidentes, tendo lem-
brado que 50% das mortes anuais são 
referentes a utentes vulneráveis (peões, 
ciclistas e motociclistas).

MenSageM DO PReSiDenTe
Da RePÚBLiCa

"Ao celebrarmos hoje o Dia Mun-
dial em Memória das Vítimas da Es-
trada, cerimónia assegurada, des-
de 2004, pela Liga de Associações 
“Estrada Viva” devemos, em primei-
ro lugar, uma homenagem pública 
a todos os que, tragicamente, per-
deram a vida nas estradas. Mas de-
vemos também lembrar-nos da infe-
licidade de todos aqueles que, por 
razões de sinistralidade rodoviária, 
perderam a sua saúde, que perde-
ram um familiar, que perderam um 
amigo.

A sinistralidade rodoviária tem uma 
trágica e imensa dimensão para to-
dos os que diretamente vivem com 
as memórias dolorosas, na maior 
parte das vezes permanentes, cau-
sadas pela privação traumática de 
alguém próximo. É um problema gra-
ve à escala mundial, mas também à 
escala nacional.

Os dados mais recentes revela-
ram a lamentável inversão da ten-
dência de decréscimo, desde 2010, 
dos acidentes rodoviários e vítimas 
mortais, o que se afigura uma preo-
cupação nacional. Uma preocupa-
ção que deverá refletir uma aposta 
na prevenção, na educação e na 
sinalização.

Agradeço, por isso, a todos os que, 
diariamente, lidam de forma empe-
nhada com as consequências trau-
máticas dos acidentes rodoviários, 
apelando a todos os portugueses, 
para que, em respeito das regras e 
com consciência cívica, contribuam 
para um ambiente rodoviário mais 
responsável e mais seguro."



ANCIA n.º 810

Dia eUROPeU SeM UMa MORTe na eSTRaDa
Teve COnFeRênCia eM CaSCaiS

Especialistas sobre segurança rodoviária reuniram-se no Centro Cultural  
de Cascais, no dia 19 de setembro, para uma conferência que assinalou o Dia 
Europeu Sem uma Morte na Estrada.

a conferência promovida pela associa-
ção Nacional de Centros de inspeção 
automóvel (aNCia) foi dedicada à pro-
moção e sensibilização para a seguran-
ça rodoviária e contou com a colabora-
ção da guarda Nacional republicana 
(gNr) e da associação Estrada Mais 
Segura.

O Dia Europeu Sem uma Morte na Es-
trada celebra-se em setembro e é uma 
iniciativa da rede de polícias de trânsito 
da Europa (tiSPOL) e utiliza a designa-

ção internacional de projeto E.D.W.a.r.D. 
(European Day Without a road Death). 

Esta iniciativa tem o fundamental obje-
tivo de conseguir que em toda a Europa 
e pelo durante um dia não se registem 
mortes nas estradas.

O evento reuniu os principais responsá-
veis do setor, forças policiais e decisores 
políticos para debater as principais cau-
sas da sinistralidade em Portugal, entre 
as quais se destaca a condução por 
excesso de álcool e as distrações ao vo-

lante, provocadas, por exemplo, pelo uso 
indevido do telemóvel. 

Em 2017, Portugal registou o maior au-
mento de acidentes rodoviários mortais 
da Europa, com um crescimento homó-
logo de 14%. 

Contudo, o Dia Europeu Sem uma Mor-
te na Estrada trouxe efeitos positivos logo 
em 2016, primeiro ano em que foi co-
memorado, sendo que no dia 21 de se-
tembro desse ano ocorreram 43 mortes 
na estrada, num conjunto de 31 países, 

Destaque
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 “precisamos  
de acelerar  
os nossos esforços  
e (organizar mais) 
iniciativas como o 
projeto e.d.W.A.r.d 
encorajando todos 
os utentes da 
estrada a refletir 
sobre os seus 
comportamentos  
e atitudes. 
Paulo areal, aNCia

menos 27 mortos do que em 2015, segun-
do o presidente da aNCia, Paulo areal.

“Precisamos de acelerar os nossos 
esforços e iniciativas como o projeto 
E.D.W.a.r.D encorajando todos os uten-
tes da estrada a refletir sobre os seus 
comportamentos e atitudes. a promoção 
e a sensibilização para os riscos da con-
dução pode ser um grande contributo”, 
referiu Paulo areal.

O presidente da aNCia deixou claro 
que, apesar do Dia Europeu Sem uma 
Morte na Estrada estar a ter um impacto 
positivo na segurança rodoviária, é ne-
cessário lembrar que este “é o objetivo 
que deveríamos ter todos os dias”.

aCiDenTeS a CReSCeR
Portugal conseguiu durante vários anos 

fazer baixar o número de acidentes e de 
vítimas rodoviárias, mas em 2017 esse nú-
mero voltou a aumentar. O presidente da 
aNSr, Jorge Jacob, explicou que “a crise 
foi um dos elementos que ajudou a redu-
zir a sinistralidade. reduziu rendimentos, 
circulou-se menos, houve menos aciden-
tes, e a verdade é que tivemos resultados 
fantásticos, dos melhores da europa. Mas 
voltámos ao ponto em que estávamos 
em 2010”.

Portugal é dos países da Europa com 
mais acidentes rodoviários por ano, sen-
do que Lisboa deixou de ser o distrito 
com maior número de vítimas mortais, 
tendo sido ultrapassado pelo distrito do 
Porto e Setúbal.

Em 2017, o número de dias sem aci-
dentes diminuiu, passando de 88 dias 
em 2016 para 74 dias sem acidentes em 
2017, segundo o presidente da aNSr.

Jorge Jacob apresentou ainda dados 
sobre a sinistralidade rodoviária que mos-
tram que 35% dos condutores mortos em 
2017 tinham uma taxa de álcool no san-
gue superior a 0,5.

alertar e informar continua a ser a arma 
utilizada pelas entidades envolvidas na 
prevenção rodoviária, não só em Portu-
gal como por toda a Europa. Em média, 
morrem 70 pessoas por dia vítimas de 
acidente de viação na Europa. 

Destaque

O Comandante da unidade de trânsito 
da gNr, Lourenço da Silva, sublinhou es-
tes números e insistiu na necessidade de 
criar mais conteúdos comunicacionais 
que cheguem até às pessoas pela origi-
nalidade, “uma vez que hoje em dia já 
existem diversos canais de difusão e por 
isso o público está mais disperso”.

Em concordância, todos os intervenien-
tes desta conferência referiram que a co-
municação é necessária para que todos 
os condutores assimilem a necessidade 
de terem comportamentos seguros. 

PeSSiMiSMO SOBRe FUTURO
João Queiroz, presidente da associação 

Estrada Mais Segura, trouxe um tom mais 
desafiante à conferência e questionou os 
convidados sobre a realidade nacional. 
“Em Portugal, alguém acredita que estão 
reunidas as condições para diminuir a si-
nistralidade rodoviária de uma forma sig-
nificativa e sustentável?”, perguntou.

Segundo João Queiroz, especialista em 
questões de segurança rodoviária e polí-
ticas públicas neste âmbito, “Portugal não 
tem uma cultura nem uma atitude civiliza-
cional que lhe permita ter resultados de 
sinistralidade rodoviária melhores”.

Portugal é dos países onde mais se uti-
liza o automóvel e talvez esse fator ajude 
também a justificar o grande número de 
acidentes rodoviários.

Promover uma maior consciencializa-
ção e sensibilização para os riscos da 

condução são os primeiros passos para 
uma condução segura, reduzindo por 
consequência o número de acidentes 
rodoviários.

O Dia Europeu Sem uma Morte na Es-
trada foi assinalado com diversas ações 
de sensibilização durante a Semana da 
Mobilidade, que decorreu entre 16 a 22 
de setembro.
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Jornadas técnicas

veíCULOS HíBRiDOS e eLÉTRiCOS: 
SOLUÇõeS e OPORTUniDaDeS
Os carros elétricos já fazem parte do presente mas ainda é necessário criar 
regulamentação específica para a inspeção poder atestar que circulam  
em conformidade com as características de fábrica. 

a aNCia realizou as Jornadas técnicas 
de 2018, a 26 de outubro, com o mote 
“Veículos Híbridos e Elétricos”. O palco 
escolhido foi a alfândega do Porto, que 
acolheu em simultâneo o 2º Salão do au-
tomóvel Híbrido e Elétrico.

a procura de uma solução sustentável 
e segura para os transportes rodoviários 
foi ponto comum entre todos os interve-
nientes e convidados que participaram 
nas Jornadas técnicas da aNCia. 

aníbal traça de almeida, Professor Dou-
tor da universidade de Coimbra, recor-

dou a importância da redução da pega-
da ecológica. “a natureza não pode ser 
um caixote de lixo em que nós despeja-
mos quantidades cada vez maiores de 
resíduos. isto é, a Natureza não tem capa-
cidade para absorver a quantidade cres-
cente de resíduos que nós libertamos. O 
desafio é preservar o nosso planeta para 
que as espécies que aqui vivem se man-
tenham – afirmou este académico de 
Coimbra.”

Os veículos híbridos e elétricos vêm 
dar resposta à necessidade de um novo 

modelo de abastecimento dos meios 
de transporte. a eletricidade assume um 
papel favorável devido à existência de in-
fraestruturas de transporte, pela sua forma 
de produção mais eficiente e ambiental-
mente mais inofensiva e por ser a forma 
tecnologicamente mais desenvolvida e 
mais segura para o transporte de energia.

“O motor elétrico foi inventado antes do 
motor de combustão. Em 1950 já havia 
automóveis elétricos e ainda foram pro-
duzidos mais de 100 mil veículos no início 
do séc. XX. Contudo, estes veículos eram 
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“A Natureza não tem capacidade  
de absorver a quantidade crescente  
de resíduos que nós libertamos.  
o desafio é preservar o nosso planeta 
para que as espécies que aqui vivam  
se mantenham.” 

utilizados em zonas urbanas e para cur-
tas distâncias e as baterias que existiam 
na altura tinham as mesmas característi-
cas das que são utilizadas hoje, que são 
baterias de chumbo, que têm um desem-
penho medíocre em termos de capaci-
dade de armazenagem”, expôs o profes-
sor da universidade de Coimbra.

O número de estacionamentos com 
dispositivos de carregamento para veícu-
los elétricos é, ainda, bastante reduzido e 
também os centros de inspeção encon-
tram ainda desafios na realização das 
auditorias a estes veículos. 

O professor referiu ainda as desvan-
tagens que têm travado o aumento da 
compra de veículos elétricos: o preço e a 
autonomia. “Quem queira ir do Porto para 
o algarve tem de carregar o carro a meio 
da viagem", referiu traça de almeida. 

Os postos de abastecimento ainda 
não chegam para responder à urgência 
da alteração para veículos elétricos ou 
híbridos. De momento, segundo referiu 
o professor aníbal traça, só existem 1200 
postos de abastecimento elétrico em Por-
tugal, algo que não é aceitável tendo em 
conta o número de habitantes.

Com a falta de postos de carregamen-
to há que criar outras alternativas, que 
passam por criar condições viáveis para 
que as pessoas consigam fazer o carre-
gamento dos automóveis em casa. 

"Neste momento os veículos elétricos 
têm uma forma de carregamento que 
considero primitiva", considerou o traça 
de almeida, referindo-se à necessidade 
da utilização de cabos para carregar 
os veículos e de os mesmos ficarem ex-
postos a possíveis roubos ou tentativas 
de vandalismo. “No futuro espera-se que 
este carregamento seja feito sem fios”, 
desabafou o professor.

a regulamentação das inspeções ain-
da não reflete requisitos específicos para 
o sistema de propulsão elétrica dos veí-
culos, contudo, isto não deve impedir os 
inspetores de, nesta fase, efetuarem uma 
inspeção visual ao sistema (verificação 
do estado geral) e de enquadrarem 

eventuais anomalias nas deficiências 
existentes.

também os veículos híbridos devem es-
tar preparados pelos fabricantes para que 
se possa avaliar as emissões de gases de 
escape durante as inspeções. Esta prepa-
ração passa pela implementação de pro-
cedimentos para forçar a colocação dos 
motores de combustão em funcionamento.

“Se não existir um diálogo entre todas 
as partes não é possível o setor evoluir. 
Por isso, eu apelo aqui a que haja um 
maior envolvimento e um maior diálogo 
entre estas entidades para que possa-
mos evoluir na atividade”, invocou Paulo 
areal, presidente da aNCia.

Com a introdução dos veículos híbri-
dos e elétricos nas estradas é necessária 

uma adaptação por parte de todas as 
entidades envolvidas. No caso dos veícu-
los acidentados movidos a eletricidade, 
os centros de inspeção devem adotar 
procedimentos que garantam a confor-
midade do estado da unidade de bate-
ria “alta tensão” aquando da inspeção 
extraordinária. 

“Há particularidades nos veículos elé-
tricos que vão exigir dos inspetores um 
cuidado mais particular, nomeadamente 
no que diz respeito ao estado e qualida-
de das cablagens, e à garantia de que 
em caso de acidente a estrutura que su-
porta as baterias não sofre danos e man-
tem as suas condições de utilização”, 
explicou Carlos Santos, Vice-presidente 
da aNCia.

Aníbal Traça de Almeida, Professor Doutor da Universidade de Coimbra
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Mas não são só as entidades relacio-
nadas com o setor que têm de mudar. Os 
fabricantes dos carros elétricos devem 
tentar maximizar a eficiência dos veícu-
los através da diminuição do peso do 
automóvel, da melhoria do perfil aerodi-
nâmico, da maximização da conversão 
de energia elétrica em energia mecâni-
ca, da atenuação do atrito de rolamento 
com novos tipos de pneus e da maximi-
zação da capacidade regenerativa.

ReDUÇãO De eMiSSõeS
Para esclarecer o que se pode espe-

rar da evolução do mundo automóvel, 
esteve presente o responsável do De-
partamento técnico, garantias e For-
mação Pós-Venda da toyota Caetano 
Portugal, Carlos Valentim, que desven-
dou o que o futuro reserva para o setor 
automóvel. 

“O desafio que se põe neste momento 
à toyota, enquanto marca produtora de 
veículos automóveis é, no espaço de 40 
anos, e tendo como referencial o ano de 
2010, conseguir que em 2050 haja uma 
redução de 90% das emissões dos veícu-
los que produz”, salienta o também do-
cente no instituto Superior de Engenharia 
do Porto.

apesar de todas as vantagens asso-
ciadas aos veículos elétricos, existem 
também algumas reservas por parte dos 
compradores no que toca ao preço dos 
veículos, à escassez de postos de abas-
tecimento e ao grau de autonomia da 
bateria. Mas o responsável da toyota 
garante que "a via para a mudança é a 
descarbonização” e que o próximo pas-
so será arranjar combustíveis que não 
produzam dióxido de carbono para a 
atmosfera.

"O futuro será uma mescla de todas es-
tas tecnologias. Os híbridos, os fuel cell e 
os elétricos", prevê Carlos Valentim.

Neste momento, o carro com maior 
autonomia é o tesla Model S que con-
segue percorrer 540 quilómetros sem ser 
abastecido, mas esta autonomia tem um 
preço estipulado entre 75 e 90 mil euros, 
valor que está muito acima das possibili-
dades da maioria dos portugueses.

eMiSSõeS ReDUziDaS eM LiSBOa
Lisboa criou as Zonas de Emissões re-

duzidas em 2011 mas, apesar disso, em 
2017 a agência Europeia do ambiente 
voltou a alertar para a fraca qualidade 
do ar que se respirava em Lisboa.

O tráfego rodoviário é o grande res-
ponsável pela poluição atmosférica e 
pela qualidade do ar que se respira nas 
cidades. Na avenida da Liberdade, em 
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"o futuro será uma 
mescla de todas 
estas tecnologias. 
os híbridos, os fuel 
cell e os elétricos"

publicidade

Lisboa, é comum que os valores limite de 
dióxido de azoto ultrapassem os níveis 
recomendados.

Existem cada vez mais carros em circu-
lação, sobretudo nas grandes cidades 
europeias e Portugal não é exceção. Lis-
boa já implementou Zonas de Emissões 
reduzidas para tentar diminuir a polui-
ção nos centros históricos. São elas: Eixo 
avenida da Liberdade/Baixa (limitado a 
norte pela rua alexandre Herculano e 
a sul pela Praça do Comércio) avenida 
de Ceuta | Eixo Norte-Sul | avenida das 
Forças armadas | avenida Eua | avenida 
Marechal antónio Spínola | avenida in-
fante Dom Henrique.

apesar da introdução destas Zonas de 
Emissões reduzidas parece que, na prá-
tica, não há fiscalização e por isso todo 
o tipo de carros continua a circular por 
estas zonas. Pelo menos é o que afirmou, 
em maio, o jornal O Corvo. 

O jornal lisboeta publicou uma notícia 
em que garante que “nos últimos dois 
anos, ninguém terá sido multado por 
incumprimento das restrições. a sinaliza-
ção existe e, em teoria, as ZEr estão em 
vigor. Na prática, porém, nada acontece. 
todos circulam sem restrições.”

ULTRa ReDUÇãO na eUROPa
Cidades como Dusseldorf, Estugarda, 

Copenhaga e Londres vão ainda mais 
longe. a partir de 2019, estas cidades euro-
peias vão contar com Zonas de Emissões 
ultra reduzidas, onde estará proibida a cir-
culação dos veículos movidos a gasóleo. 
a mesma medida vai chegar a atenas, 
Madrid, Paris e Cidade do México até 2025.

Para Portugal ainda não estão previstas 
medidas tão drásticas. até porque exis-
tem mais de 4 milhões de carros movidos 
a gasóleo no país, dos quais 713 mil po-
luem acima dos limites, segundo revela 
um estudo da Federação Europeia dos 
transportes e ambiente (t&E).

Por outro lado, Portugal encara tam-
bém um baixo poder de compra em 

conflito com um imposto  Sobre Veículos 
muito elevado, uma mistura que resulta 
numa menor capacidade de aquisição 
de veículos novos, que neste caso seriam 
menos poluentes.

Estas Jornadas técnicas aNCia 2018 
foram um muito oportuno evento de refle-

xão técnica e profissional para que todos 
os envolvidos se preparem para um futu-
ro mais sustentável e seguro. 

Estiveram presentes representantes do 
iMt i.P, da aSF (autoridade de Supervi-
são de Seguros e Fundos de Pensões), 
da araN (associação Nacional do 
ramo automóvel), da aFia (associação 
de Fabricantes da industria automóvel), 
da aNtraL (associação Nacional de 
transportadores rodoviários em auto-
móveis Ligeiros), da aNiECa (associa-
ção Nacionais industriais de Ensino de 
Condução), da aPDCa (associação 
Portuguesa do Comércio automóvel), 
do iSEP (instituto Superior de Enge-
nharia do Porto), da CEPra (Centro de 
Formação Profissional da reparação 
automóvel), da toyota/Lexus e da asso-
ciação Zero.
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“o mau estacionamento 
prejudica gravemente 
a circulação e a própria 
dinâmica e segurança 
da cidade, originando 
mais trânsito parasita, 
congestionamento 
e atrasos nos transportes 
públicos.”

Entrevista

"CeRCa De 35% Da FROTa Da eMeL É 
COnSTiTUíDa POR veíCULOS 100% eLÉTRiCOS"

ÓSCar rODriguES - DirEtOr DE EXPLOraçãO DO EStaCiONaMENtO Da EMEL
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Entrevista

Qual é a principal «missão» da emel?
atualmente, a principal missão da 

EMEL passa pela gestão do estaciona-
mento e promoção da mobilidade na 
cidade de Lisboa, de modo a criar as 
necessárias condições para uma me-
lhor circulação e mobilidade de todos 
os cidadãos. ao contrário daquilo que 
sempre “catalogou” a EMEL, enquanto 
empresa de fiscalização do estaciona-
mento, hoje o nosso papel é muito mais 
alargado e diversificado, procurando 
melhorar a mobilidade da cidade atra-
vés da oferta de soluções alternativas à 
utilização massiva e desajustada do au-
tomóvel no espaço urbano. 

o estacionamento condiciona ou é 
condicionado pela circulação rodoviá-
ria em lisboa?

ambos. O mau estacionamento (ou 
estacionamento ilegal) prejudica grave-
mente a circulação e a própria dinâmica 
e segurança da cidade, originando mais 
trânsito parasita, congestionamento e 
atrasos nos transportes públicos. Por ou-
tro lado, com o crescimento da taxa de 
motorização e consequente aumento do 
número de automóveis em circulação na 
cidade, é necessário encontrar novas so-
luções para o estacionamento, para que 
não se torne um problema maior.

de que modo a qualidade ambiental 
entra nas preocupações da emel?

Entra de várias formas. Desde logo, 
cerca de 35% da frota da EMEL é cons-
tituída por veículos 100% elétricos (mo-
tociclos e ligeiros). Está a nosso cargo a 
promoção do uso da bicicleta partilha-
da enquanto meio de transporte urba-
no para pequenas distâncias, através 
do sistema gira (com 60% de bicicle-
tas elétricas). E, por outro lado, todos os 
parques de estacionamento da EMEL 
possuem carregadores para veículos 
elétricos, sendo uma forma clara e ativa 
de promover a mobilidade elétrica sus-
tentável ambientalmente.

A gestão do espaço público median-
te cobrança de um preço de uso é um 
método eficaz?

Se olharmos para as políticas de mobi-
lidade da maioria das grandes cidades 
ocidentais, este é de facto um dos méto-
dos mais eficazes (comparando com a 
teoria económica da oferta e da procura 
de adam Smith: “quanto mais escasso 
for um bem, maior será o seu valor”). O 
número de automóveis nas cidades tem 
vindo a aumentar enquanto o espaço 
para estacionar é limitado e insuficien-
te para a procura existente. a cobrança 
de um valor de estacionamento permite 
regular essa procura excessiva e investir 
esses valores na melhoria das condições 
de vida nas cidades.

A estratégia em curso visa reduzir o 
número de viaturas em lisboa?

a estratégia em curso (via orientação 
da Câmara Municipal de Lisboa e de 
acordo com as políticas da união Euro-
peia) visa promover o maior uso do trans-
porte público e diversificar os meios de 
transporte em ambiente urbano, procu-
rando reduzir a utilização do automóvel 
privado no interior das cidades.

As vias para bicicletas e outros veícu-
los mais ecológicos estão dentro das 
competências da emel?

Com a diversificação das funções da 
EMEL, nomeadamente com assunção 
da missão de promover a mobilidade 
sustentável, por exemplo, as bicicletas, 
a construção de ciclovias faz parte do 
plano municipal “Lisboa Ciclável” onde 
a EMEL participa como “braço direito” 
da CML.

A segurança rodoviária na cidade 
melhora com estacionamento mais 
ordenado?

Obviamente, basta recuperarmos a 
memória do estacionamento selvagem 
que ocorria em Lisboa nos anos 90 (an-
tes da existência da EMEL), onde os 

passeios serviam para encher de carros, 
obrigando os peões a circular na faixa 
de rodagem, com todos os riscos que 
isso representava.

os vossos fiscais têm formação espe-
cífica na gestão de conflitos?

um dos módulos mais alargados e mais 
importantes, quer da formação base de 
admissão, quer do curso de agentes de 
Fiscalização de Estacionamento, é preci-
samente a gestão de conflitos. Os agen-
tes da EMEL possuem toda a formação 
adequada para as funções que exercem, 
com especial enfoque nas questões jurí-
dico-legais (código da estrada, regras e 
regulamentos) e nos aspetos comporta-
mentais (gestão de conflitos, inteligência 
emocional e atitude comunicacional).

A boa condição mecânica das via-
turas, devidamente comprovada pela 
inspeção, ajuda na segurança e na sus-
tentabilidade ambiental da cidade?

Em grande parte sim. Quando as via-
turas estão em perfeitas condições de 
circulação, a segurança é maior e a 
qualidade ambiental também. Sou um 
defensor acérrimo das inspeções mecâ-
nicas obrigatórias, mas defendo também 
a melhoria da formação de condutores e 
a limitação ou balizamento, quer da velo-
cidade quer das emissões dos veículos.

considera relevante a obrigatorieda-
de das inspeções sobre todos os veícu-
los que circulam na via pública?

Não considero relevante, considero im-
prescindível que todas as viaturas este-
jam devidamente inspecionadas e nas 
perfeitas condições de circulação. Só 
assim se consegue garantir uma melhor 
segurança rodoviária. aliás, é inadmissí-
vel que em pleno século XXi, na era da 
inteligência e da tecnologia, continuem 
a ocorrer demasiados acidentes e con-
sequentes mortes pelo facto das viatu-
ras em circulação apresentarem defi-
ciências técnicas.
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Entrevista

JOãO graNCHO, DirEtOr DE agruPaMENtO DE ESCOLaS

“a eDUCaÇãO aMBienTaL PaRa a 
SUSTenTaBiLiDaDe É UMa DiMenSãO 
iMPORTanTe nO PLanO Da eDUCaÇãO”
O agrupamento de Escolas Campo aberto da Póvoa de Varzim integra o 
programa de visita de estudo aos centros de inspeção, que se inclui na Semana 
de inspeções técnicas a Veículos, promovida pela aNCia desde 2016.  
João grancho, Diretor deste agrupamento, entende que alunos, professores 
e pais têm beneficiado com esta iniciativa, que contribui para o aumento da 
consciencialização sobre segurança rodoviária.
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Entrevista

Qual a importância da «semana de 
inspeções”, organizada pela ANciA, 
junto dos alunos do 1.º ciclo?

a “Semana das inspeções” constitui, 
para as escolas e alunos, uma excelente 
oportunidade para que as crianças ad-
quiram conhecimentos e capacidades 
que necessitam para adotar comporta-
mentos adequados enquanto passagei-
ros, peões e futuros condutores, tal como 
se preconiza no referencial da Educação 
rodoviária que as escolas implementam. 
E é assim, porque se constitui, também, 
como um instrumento muito interessante 
de aquisição de competências e conhe-
cimentos em vários domínios do saber, 
pela transversalidade de trabalho que 
proporciona.

No que toca à relação entre ambien-
te e automóvel, considera que os alu-
nos já estão sensibilizados para esta 
temática?

a educação ambiental para a sus-
tentabilidade é uma dimensão impor-
tante no plano da educação, que inte-
gra transversalmente o currículo como 
domínio decisivo da educação para a 
cidadania. a relação entre ambiente e 
automóvel é abordada de uma forma 
abrangente levando a que as crianças 
sejam progressivamente sensibilizadas 
para os problemas ambientais suscita-
dos pela utilização do automóvel. 

considera que a segurança rodoviá-
ria tem a relevância necessária nos pro-
gramas escolares?

No plano da Educação existe já o 
referencial da Educação rodoviária, 
no qual se refere expressamente que o 
comportamento em ambiente rodoviá-
rio é inseparável das relações sociais e 
a Educação rodoviária indissociável da 
formação da pessoa, enquanto cida-
dão. Nesse sentido, a forma como está 
construído o referencial e as estratégias 
que as escolas desenvolvem sustenta-
das nele, permitem cumprir de forma 
bastante satisfatória uma “educação 
para a segurança rodoviária”.

são desenvolvidos projetos escolares 
relacionados com segurança rodoviá-
ria no agrupamento de escolas que 
dirige?

O nosso agrupamento atribui grande 
importância à segurança rodoviária, en-
quanto domínio da segurança em geral 
e que nós integramos na recente área da 
Cidadania e Desenvolvimento e que é 
operacionalizada também no Clube de 
Proteção Civil que criámos. O protocolo 
que estabelecemos com a aNCia, nesta 
perspetiva de abordagem que fazemos, 
veio permitir dar expressão plena e tec-
nicamente sustentada ao que fazemos, 
mormente com o envolvimento e parti-
cipação ativa e meritória nos concursos 
que a aNCia tem promovido.  

Quais são os maiores beneficiários 
deste tipo de iniciativas: alunos, pais ou 
professores?

um princípio estruturante da nossa 
ação é o envolvimento da comunidade 
educativa em tudo o que fazemos. Esta 
iniciativa tem proporcionado esse en-
volvimento através da participação de 
todos que verdadeiramente importam 
na educação: os alunos, os professores, 
os pais e parceiros. assim, podemos dizer 
que todos têm beneficiado por igual.

Qual tem sido o impacto desta inicia-
tiva em anos anteriores?

Nós temos participado desde a primei-
ra edição e é muito grato verificar que de 
ano para ano o envolvimento é maior e 
que a qualidade dos nossos trabalhos 
também. O impacto é necessariamente 
muito positivo e os prémios que temos 
alcançado representam um grande es-
tímulo, especialmente para as nossas 
crianças e para os professores que veem 
o seu mérito reconhecido. 

Faria sentido mobilizar mais organis-
mos públicos para este tipo de eventos, 
por exemplo, a psp?

Com toda a certeza. Só há a ganhar 
com o alargamento dos organismos en-
volvidos. Sejam os que têm responsabi-

lidades públicas diretas na segurança, 
como é o caso da PSP, que tem excelen-
tes trabalhos dirigidos às escolas, sejam 
as demais entidades públicas e priva-
das que têm de enfrentar as consequên-
cias ambientais e de saúde pública que 
a segurança rodoviária suscita. E, neste 
último aspeto, estou a lembrar-me tam-
bém de entidades ligadas ao setor da 
saúde.

considera que a população portu-
guesa encara as inspeções como algo 
necessário para a segurança pública e 
não somente obrigatório?

Nós, culturalmente, somos algo propen-
sos a considerar as inspeções como algo 
obrigatório e que visam principalmente 
a penalização por falhas ou incumpri-
mentos. No caso concreto das inspeções 
periódicas, estou convicto que não será 
assim e que se reconhece amplamente 
que, enquanto medida preventiva, são 
um contributo muito importante para o 
reforço da segurança pública. 

Qual a sua opinião sobre a obrigato-
riedade das inspeções não incidir sobre 
todos os veículos que circulam na via 
pública?

ainda que não detenha um conhe-
cimento muito amplo sobre a matéria, 
posso dar-lhe a minha opinião enquanto 
cidadão utente da via pública. Sou favo-
rável ao alargamento, com razoabilidade 
e critério, das inspeções a todos os veícu-
los que possam pôr em causa a seguran-
ça na via pública. 

Qual a sua opinião sobre os carros hí-
bridos e elétricos?

Enquanto utente de um híbrido, só te-
nho a referir que satisfaz plenamente 
pelas vantagens que proporciona, desig-
nadamente nos domínios económico e 
ambiental. Os automóveis elétricos estan-
do um passo à frente dos híbridos multi-
plicam os benefícios que referi.
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Menor sinistralidade e maior segurança rodoviária. É o grande desafio  
dos centros de inspeção que registaram com desânimo o aumento de mortos 
na estrada em 2017. a aNCia prova, mais uma vez, nesta convenção anual o 
empenho na diminuição do risco rodoviário e no aumento da ação preventiva.

“SegURanÇa, MOBiLiDaDe e aMBienTe”  
SãO SinÓniMOS De inSPeÇõeS RODOviáRiaS
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a aNCia tem repetidamente afirmado 
que entende a sua missão como um ser-
viço público e um serviço ao público.

isto significa que o nosso posiciona-
mento institucional é de total responsa-
bilidade pelas nossas obrigações legais 
e estatutárias mas também de grande 
voluntarismo no contributo positivo e 
sustentável para uma prática de respon-
sabilidade social na área da segurança 
rodoviária.

Se no contexto da nossa atividade nos 
cabe o controlo do risco técnico das 
viaturas, no plano das nossas atividades 
associativas configuramos a ambição de 
ajudar os portugueses a viver melhor a 
mobilidade e o risco rodoviário.

Este entendimento das nossas respon-
sabilidades leva-nos a agir em concerta-

ção com as autoridades e os regulado-
res, bem como a estabelecer parcerias 
fortes e dinâmicas com outras entidades 
oficiais e da sociedade civil para vencer-
mos o desafio das mortes na estrada.

O DeSaFiO DOS TRêS zeROS
Os problemas relacionados com a mo-

bilidade urbana constituem uma preo-
cupação crescente nas sociedades de-
senvolvidas e o tema desta Convenção 
procura abordar o grande desafio dos 
três zeros: zero acidentes, zero congestio-
namentos e zero emissões.

apesar da evolução positiva da sinistra-
lidade rodoviária em Portugal em termos 
históricos, os dados de 2017 trouxeram-
-nos um aviso e um sentido de urgência 
para a ação preventiva.

Com 510 mortos no ano passado e um 
aumento de 14,6% em relação a 2016 não 
podemos aceitar que esta seja a nova 
normalidade nas estradas portuguesas.

E também não podemos ignorar que 
foi na categoria dos motociclos onde se 
registou a maior subida de vítimas mor-
tais, totalizando 93 vítimas (mais 50 do 
que em 2016).

Os dados deste ano até 21 de Maio, 
não deixam igualmente de ser preocu-
pantes, 164 mortos (menos três do que 
em igual período de 2017 e mais 18 que 
em 2016).

Neste quadro, impõe-se a todas as en-
tidades relacionadas com a segurança 
rodoviária a evidência de que devemos 
estar todos comprometidos com o objeti-
vo de melhorar a segurança na estrada.

PauLO arEaL, DiSCurSO DE aBErtura

CenTROS De inSPeCÇãO ajUDaM a venCeR 
O DeSaFiO Da SegURanÇa na eSTRaDa

Na Convenção Nacional 
de 2018, regressou a 
preocupação sobre os 
números da sinistralidade 
rodoviária em Portugal. 
Os dados de 2017 
representam um aviso  
e fazem refletir a urgência 
de ação preventiva. 
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UMa eUROPa MaiS SegURa,  
MaiS LiMPa e MaiS COneCTaDa

a Comissão Europeia apresentou re-
centemente um conjunto de medidas 
para modernizar o sistema europeu 
de transportes com vista a construir-se 
uma mobilidade segura, limpa e co-
nectada.

tais medidas visam permitir que os 
cidadãos beneficiem de maior segu-
rança rodoviária e de veículos menos 
poluentes.

a Comissão propõe que os novos mo-
delos de veículos sejam equipados com 
dispositivos avançados de segurança, 
como os sistemas avançados de trava-
gem de emergência e os sistemas de avi-
so de afastamento da faixa de rodagem 
ou os sistemas de deteção de peões e 
ciclistas.

Com estas medidas poderão ser pou-
padas até 10.500 vidas e evitados 60.000 
feridos graves no período de 2020-2030, 
contribuindo assim para o objetivo de 
nos aproximarmos dos zero mortos e fe-
ridos graves até 2050, a denominada Vi-
são Zero.

Os veículos estarão, portanto, cada 
vez mais equipados com sistemas de 
assistência aos condutores, pelo que a 
segurança rodoviária tende a ficar cada 
vez mais dependente do correto funcio-
namento das tecnologias associadas ao 
veículo.

Por isso mesmo, convém notar que um 
estudo do Cita conclui que as falhas dos 
sistemas eletrónicos são muito semelhan-
tes às falhas técnicas, sendo essencial 
controlar e manter estas tecnologias a 
funcionar corretamente.

COMBaTe à SiniSTRaLiDaDe
Os centros de inspeção, ao garan-

tirem a manutenção das boas condi-
ções de funcionamento dos veículos 
e ao detetarem, atempadamente, as 
deficiências que afetem a sua aptidão 
para circular com segurança, dão um 
forte contributo no combate à sinistrali-
dade rodoviária.

É esta a nossa missão estatutária e é 
este o nosso compromisso com os auto-
mobilistas portugueses.

Mas assegurando e salvaguardando o 
interesse público associado às inspeções 
técnicas de veículos, os centros de inspe-
ção ganham uma sensibilidade e um 
conhecimento que queremos colocar à 
disposição da sociedade portuguesa.

E é isso que temos vindo a fazer com 
todo o empenho, de modo a responder 
ativamente à urgência que a sinistralida-
de lança sobre aqueles que prezam uma 
cidadania comprometida e responsável.

Permitam-me que destaque um con-
junto de iniciativas da aNCia, alinhadas 
com o superior interesse da segurança 
rodoviária e sustentabilidade ambiental.

Em primeiro lugar, destaco o projeto 
de Educação rodoviária que envolve os 
Centros de inspeção e as Escolas Bási-
cas do 1º Ciclo. Esta iniciativa envolve visi-
tas de estudo aos Centros de inspeção e 
a elaboração de trabalhos pelos alunos, 
tem como objetivo sensibilizar a popula-
ção escolar para a importância da ins-
peção técnica de veículos na segurança 
rodoviária, assim como valorizar o papel 
da Escola, das autarquias e das Forças 
de Segurança na Educação rodoviária; 

Destaco também “O Dia Europeu Sem 
uma Morte na Estrada”, iniciativa eu-

"o tema desta 
convenção aborda 
o grande desafio 
dos três zeros: zero 
acidentes, zero 
congestionamentos 
e zero emissões."

ropeia lançada pela tiSPOL e à qual a 
aNCia, em colaboração com a gNr e a 
associação Estrada Mais Segura, se as-
sociou desde o início. No ano passado, 
a conferência que realizamos aqui em 
Cascais contou com alto Patrocínio do 
Senhor Presidente da república. 

Outra importante iniciativa é a Semana 
das inspeções técnicas a Veículos, inicia-
tiva que decorre no mês de novembro de 
cada ano à qual se associam diversas 
ações, designadamente, a realização de 
uma conferência e a entrega aos utentes 
dos centros de inspeção de folhetos com 
recomendações de segurança.

CenTROS De inSPeÇãO  
ajUDaM nO COnTROLO  
De eMiSSõeS POLUenTeS

um dos temas de discussão desta con-
venção está relacionado com a Mobili-
dade limpa e sustentabilidade ambiental.

De acordo com a agência Europeia do 
ambiente, os automóveis a gasóleo são a 
principal causa das emissões de dióxido 
de azoto em todas as cidades europeias, 
resultando em 68 mil mortes prematuras 
por ano na europa, 2.410 das quais em 
Portugal.

Os Centros de inspeção ao efetuarem 
um conjunto de verificações aos sistemas 
de controlo de emissões poluentes con-
tribuem também para garantir um maior 
nível de qualidade ecológica dos veícu-
los, num contexto em que as emissões de 
gases de escape constituem uma das 
principais causas de reprovação nas ins-
peções periódicas obrigatórias.

Consideramos que o interesse público 
na saúde e bem-estar dos cidadãos im-
põe o controlo das emissões por formas 
mais rigorosas de inspeção, sendo para 
isso necessário agilizar questões de or-
dem legal e técnica que assumem algu-
ma complexidade.

O risco ambiental é hoje um dos riscos 
mais caros e o setor de inspeção técnica 
de veículos pode reforçar o controlo das 
emissões poluentes como medida de re-
forço da qualidade ambiental.
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as notícias sobre a manipulação dos 
equipamentos de emissão justificam a 
implementação desta medida, após a 
validação técnica.

temos demonstrado ao governo, gru-
pos parlamentares e tutela que as inspe-
ções técnicas a veículos constituem um 
importante contributo na redução da si-
nistralidade rodoviária e que reforçar este 
contributo é servir os portugueses.

aUSênCia De OBRigaTORieDaDe 
na inSPeÇãO a DeTeRMinaDOS 
veíCULOS De DUaS RODaS

acreditamos que o diálogo e a dis-
cussão de ideias com rigor assume um 
papel crucial no bom funcionamento do 
setor de inspeção técnica de veículos. 
Porém, o silêncio e a ausência de diálo-
go apenas aumenta a perplexidade e 
a falta de sintonia, afetando o interesse 
público.

a ausência de soluções quanto ao iní-
cio da inspeção técnica aos veículos a 
motor de duas rodas constitui um exem-
plo do tipo de perplexidade que não faz 
sentido, não tem uma razão objetiva e 
resulta mal, como se vê pelo número de 
mortos nesta categoria em 2017.

a exigência de elevados investimentos 
na implementação de áreas específicas 
para a inspeção técnica a estes veícu-
los e aquisição de novos equipamentos 
pode ser vista como um monumento ao 
absurdo jurídico e administrativo.

Os Centros cumpriram o que lhes foi 
pedido mas ninguém aproveita da ca-
pacidade instalada, ninguém beneficia 
da estrutura nacional criada. Esperarmos 
que em 2018 se continue a aguardar a 
publicação da respetiva regulamenta-
ção já não é apenas bizarro, creio que é 
uma falta de respeito pelos portugueses 
proprietários conscientes de veículos de 
duas rodas. 

SeCReTáRiO De eSTaDO DaS 
inFRaeSTRUTURaS à MaRgeM 
DaS COnveRSaÇõeS

O diálogo com o governo nesta maté-
ria bem como relativamente ao controle 

técnico de segurança aos tratores agrí-
colas constitui uma premissa indispensá-
vel ao bom funcionamento do setor.

temos vindo a trabalhar de forma cons-
trutiva e muito positiva com os nossos 
parceiros, Ministério da administração 
interna, Ministério do ambiente, comissão 
parlamentar de economia, grupos parla-
mentares, iMt, aMt, aNSr, Forças de segu-
rança em diversas matérias e iniciativas 
relativas à nossa preocupação central – 
a sinistralidade.

Contudo, registamos a singular ausên-
cia do Senhor Secretário de Estado das 
infraestruturas no que se refere a toda e 
qualquer matéria relacionada com as 
inspeções técnicas a veículos, mais pare-
cendo que decidiu nada decidir durante 
o seu mandato.

Desta inexistência de diálogo não viria 
mal ao mundo não fora a circunstância 
de a Secretaria de Estado das infraestru-
turas tutelar administrativamente a nossa 
atividade. É esta circunstância que trans-
forma a ausência do Senhor Secretário 
de Estado das infraestruturas numa muito 
notada falta de presença.

a presença nesta Convenção do Se-
nhor Secretário de Estado da Proteção 
Civil é, contudo, um feliz motivo para 
mantermos a nossa esperança e oti-
mismo, certos de que este exemplo de 
correto relacionamento e cooperação 

institucional tem naturalmente impacto 
na vida cívica e no desenvolvimento da 
nossa missão.

Confiamos que o Senhor Secretário 
José artur Neves nos dará a honra de ser 
portador das inquietações deste setor 
junto do governo.

agradecemos igualmente a todas as 
entidades e individualidades aqui pre-
sentes, e aproveitamos este momento 
para deixar o nosso público reconheci-
mento pelo Vosso importante papel na 
nossa sociedade em vários domínios.

Da parte da aNCia e dos Centros de 
inspeção contem sempre com a nossa 
disponibilidade e empenho para conti-
nuarmos a reforçar o nosso contributo na 
redução da sinistralidade no nosso país.

Penso que todos juntos seremos capa-
zes de construir uma cultura de seguran-
ça rodoviária mais avançada, com estra-
das mais seguras.

Vamos continuar a perseguir este 
objetivo com ambição redobrada e 
persistência, sendo importante uma ar-
ticulação mais próxima entre todas as 
entidades públicas e privadas, agilizan-
do os processos de decisão por forma 
a rapidamente implementarmos as me-
didas necessárias, respondendo com 
competência e profissionalismo aos 
desafios da segurança rodoviária e da 
qualidade ambiental.
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O membro do governo 
responsável pela Proteção 
Civil não tem dúvidas de 
que os motociclos com 
mais de 250cc devem 
estar sujeitos a inspeções 
periódicas obrigatórias. 
E afirma que o governo 
está comprometido em 
implementar essa medida. 
Já os tratores também 
deveriam fazer inspeções 
obrigatórias de modo a 
combater a sinistralidade 
“absolutamente 
inaceitável” que lhes  
está associada.

“É neCeSSáRiO COMBaTeR 
SiniSTRaLiDaDe COM TRaTOReS”

JOSÉ artur NEVES, SECrEtáriO DE EStaDO Da PrOtEçãO CiViL

O secretário de Estado da Proteção Civil, 
José artur Neves, analisou os dados relati-
vos a acidentes em 2017 e reiterou o com-
promisso do governo anunciado no início 
deste ano, de implementar um conjunto 
de medidas de segurança rodoviária. 

Foi esta a mensagem deixada no seu 
discurso de abertura da Convenção anual 

da aNCia, realizada a 6 de Junho e que 
mais uma vez reuniu representantes dos 
centros de inspeções técnicas e outras en-
tidades relacionadas com esta atividade.

regulamentar as inspeções periódicas a 
veículos motorizados de duas rodas com 
mais de 250cc, dotar de conhecimentos 
condutores de motociclos com mais de 
125cc e alargar a limitação de velocida-
de a 30 quilómetros por hora em algumas 
zonas dentro das localidades identificadas 
como de maior risco, são as principais me-
didas anunciadas pelo governante. 

“Os números de vítimas verificados em 
motociclos em 2017 obrigam-nos a atuar 
nesta área. acreditamos que a regulamen-
tação da realização de inspeções periódi-
cas a veículos motorizados de duas rodas 
com mais de 250cc pode introduzir melho-
rias no sistema” – disse artur Neves.

No entanto, o governante está cons-
ciente de que nem todos os problemas 
“vão ser resolvidos desta forma”. “temos 
de continuar a apostar na sensibilização 
com campanhas dirigidas a este segmen-
to de utilizadores alertando para compor-
tamentos de risco”, diz artur Neves.

Por outro lado, o secretário de Estado da 
Proteção Civil entende que a implementa-
ção das medidas previstas no Plano Estra-
tégico Nacional de Segurança rodoviária 

(PENSE 2020) é fundamental para se reto-
mar a trajetória de redução das vítimas 
da estrada e “alcançar as metas previstas 
de 41 mortos por milhão de habitantes 
em 2020, o que se traduz numa redução 
de 56% em relação a 2010”.

Há duas medidas de especial relevân-
cia no PENSE 2020 cuja responsabilidade 
de implementação recai sobre o instituto 
de Mobilidade e dos transportes, diz José 
artur Neves.

uma delas está relacionada com a 
avaliação do “sistema de inspeção pe-
riódica obrigatória de veículos, incluindo 
o respetivo regime jurídico e definir e im-
plementar medidas que melhorem o de-
sempenho do sistema: inspeções e o seu 
controlo”, sublinha.

O secretário de Estado diz que há tra-
balho a ser feito por todas as partes en-
volvidas na inspeção de veículos. Se são 
detetadas anualmente deficiências em 
600 mil veículos que podem “colocar em 
causa a segurança dos seus ocupantes 
e de terceiros” é necessária uma “avalia-
ção e uma reflexão”. 

TRaTOReS DeveM SeR 
inSPeCiOnaDOS

a segunda medida prende-se com a 
necessidade de “desenvolver um pro-
grama de combate à sinistralidade com 
tratores”. É necessário “estudar a viabili-
dade de realização de inspeção obriga-
tória aos tratores agrícolas com recurso 
a centros de inspeção móveis”, explica o 
secretário de estado.

Portugal, comparado com outros paí-
ses na Europa, possui um número de 
acidentes e vítimas mortais em veículos 
agrícolas “absolutamente inaceitável”, 
acusa o governante. 

“Para combater este fenómeno, o go-
verno criou um grupo de trabalho espe-
cífico para tratar este tema. apesar de 
muitos acidentes ocorrerem em terrenos 
privados, temos de garantir que as má-
quinas agrícolas que circulam na via pú-
blica possuem as condições mínimas de 
segurança para o fazerem.”
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O responsável da aNSr apresentou os números mais 
relevantes da sinistralidade rodoviária.
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MaiORia DaS viTiMaS eM 
aCiDenTeS naS LOCaLiDaDeS

O cenário não é animador. No último 
ano registou-se em Portugal mais mortes 
e mais acidentes com vítimas. Mas na 
capital observou-se, mais uma vez, um 
abrandamento no número de vítimas 
mortais. “tradicionalmente, Lisboa é o dis-
trito onde se concentram mais veículos, 
mais pessoas, mais tráfego, onde o risco 
é maior e o número de vítimas e de aci-
dentes é superior”, revela Jorge Jacob, 
ao anunciar que, em 2017, Lisboa foi ul-
trapassada pelo Porto e por Setúbal em 
número de vítimas mortais.

“Nos distritos do Porto, de Santarém e 
de Setúbal registou-se um agravamento 
muito significativo do número de mortes. 
E também um agravamento ao nível dos 
feridos graves. Em Lisboa, manteve-se a 
redução do número de vítimas mortais.”

O responsável anuncia que 25% das 
vítimas mortais a 24 horas “pode ser atri-
buído ao álcool” já que a percentagem 
de condutores que morreram com uma 
taxa de álcool superior a 0,5 gramas por 
litro subiu em 2017. No ano passado, 25% 
das vítimas mortais (127 das 510) condu-
ziam sob o efeito de álcool.

O custo socioeconómico da totalidade 
destes acidentes, no valor de 167 milhões 
de euros foi “muito significativo e pesado”.

O agravamento da sinistralidade e do nú-
mero de mortos na estrada está também 
relacionado com a perda de população. 
“O mesmo número de mortes para menos 
habitantes faz subir este indicador”, salienta 
o presidente da aNSr. um outro indicador a 
ter em conta, lembra, é a crise económica. 
“a maior redução (do número de mortes) 

registou-se entre 2011 e 2015/2016, o que 
coincidiu exatamente com o período da re-
dução de rendimentos”, sublinha o respon-
sável, ao defender que em épocas de crise 
diminui o número de veículos nas estradas.

MaiS MORTeS naS viaS 
“MaiS SegURaS”

traçando o panorama dos acidentes, 
em 2017, Jorge Jacob identificou ainda 
que a maioria dos acidentes com vítimas 
ocorre dentro das localidades embora 
as mortes tenham ocorrido não apenas 
em arruamentos mas também em estra-
das nacionais. 

No entanto, Jorge Jacob reiterou que, de 
um modo geral, as “vias mais seguras regis-
taram um agravamento do número de mor-
tos e feridos graves”. “É preciso tentar que se 
reduza significativamente o número de víti-
mas e de acidentes nas autoestradas.” 

Jorge Jacob recorda ainda que, no pe-
ríodo entre 2010 e 2016, a nível europeu, 
“fomos o campeão da redução da sinistra-
lidade com uma redução de 40%”. E que, 
apesar dos resultados dececionantes de 
2017, Portugal ainda está no ranking dos 
melhores na redução da sinistralidade. 
“O ano de 2017 levou a que baixássemos 
quatro posições. Estávamos em 15.º, passá-
mos para 19.º no ranking europeu de víti-
mas mortais (60 por milhão de habitantes).”

ao nível de objetivos traçados, Jorge 
Jacob lembrou a necessidade de pôr 
em prática o Plano Estratégico Nacional 
de Segurança rodoviária (PENSE 2020), 
uma resolução aprovada em Conselho 
de Ministros, em abril de 2017, que deter-
mina metas específicas como, por exem-
plo, uma redução de 56% do número de 
mortos face a 2010 (41 mortos por milhão 
de habitantes) e também uma diminui-
ção de 22% no número de feridos graves 
(178 por milhão de habitantes). 

Para tal, é preciso cumprir cinco obje-
tivos estratégicos primordiais: melhorar a 
gestão da segurança rodoviária, utiliza-
dores mais seguros, infraestrutura mais 
segura, veículos mais seguros e melhorar 
a assistência e apoio às vítimas.
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O FUTURO Da inSPeÇãO
geoffrey Michalak, diretor de qualida-

de de uma das empresas líderes em ins-
peção no mundo, a DEKra, que conta já 
com 26 milhões de inspeções feitas em 
todo o globo, esteve presente na edição 
de 2018 da Convenção da aNCia.

ao debate trouxe, sobretudo, a visão 
do que vão ser as inspeções no futuro, 
com a chegada dos veículos automa-
tizados ou com tecnologia altamente 
assistida. apesar de caminharmos nesse 
sentido, geoffrey Michalak observou que 
essa tecnologia ainda carece de testes 
e melhorias. 

“Veículos do nível de automatização 
zero aos dois já operam na Europa, mas 
isso ainda não acontece para os do ní-
vel três ao cinco, visto que não podemos 
imputar responsabilidade ao condutor, 
por isso é necessário melhorar o meca-
nismo de inspeção de forma a fiscalizar 
o automatismo do veículo ao longo da 
sua vida e diminuir o erro para resulta-
dos residuais”, diz-nos.

O mesmo se aplica aos carros elétricos, 
que representam ainda menos de 1% 
dos novos veículos adquiridos hoje, ha-
vendo um longo caminho para percorrer 
na sua implementação e otimização.

SOLUÇõeS PaRa SiniSTROS
José Miguel trigoso fez uma análise 

com base dos dados da sinistralidade 
em Portugal e na Europa. Entre 2010 e 
2015, na união Europeia, houve apenas 
uma redução de 19% da sinistralidade 
quando o objetivo era 34%. Portugal foi 
um dos poucos a atingir essa meta.

O Presidente do Conselho de Direção 
da Prevenção rodoviária Portuguesa 
(PrP) refere que se nos quisermos com-
parar com a média da uE temos, em 
2015, melhores dados no que diz respeito 
à sinistralidade nos seguintes índices: em 
vias rurais e autoestradas, com veículos 
ligeiros, em acidentes com pesados, em 
acidentes com crianças, jovens e utentes 
do sexo feminino e piores ao nível das 
áreas urbanas, duas rodas a motor, bici-
cletas, peões, idosos, despistes e vítimas 
do sexo masculino.

trigoso apontou uma série de priorida-
des, como o desenvolvimento de progra-
mas relativos à velocidade e a melhoria 
radical da formação dos condutores, tal 
como uma melhor legislação e fiscaliza-
ção. “as inspeções têm igualmente um 
papel de relevo, aplicando a legislação 
em relação às auditorias de segurança 
rodoviária”, diz.

TeSTeS àS eMiSSõeS eM eSTUDO
O diretor de comunicação do Cita, 

Daniele D’Onofrio, apresentou na sua 
intervenção o SEt ii Project, que sucede 
ao SEt i realizado em 2014. O projeto 
dedica-se aos testes em campo e em 
laboratório e conta com 18 membros 
em toda a Europa, espalhados por seis 
países. No total, neste projeto foram tes-
tados 826 veículos.

Para os testes de laboratórios, dois 
membros juntaram-se ao projeto. Foram 
revistos os métodos, instrumentos e pes-
quisa relacionados com testes de emis-
são, identificados métodos gerais de apli-
cação, efetuados testes de laboratório e 
fizeram-se uma quantidade significativa 
de testes em campo nos diferentes paí-
ses que colaboram com o projeto. Os 
resultados foram avaliados e chegou-se 
a conclusões e recomendações especí-
ficas sobre as emissões.

D’Onofrio destacou a alta complexidade 
da medição, sugerindo que são necessá-
rios mais testes para conseguir uma base 
mais sólida dentro dos resultados alcança-
dos inicialmente. Só assim se conseguirá 
perceber melhor o comportamento dos 
sistemas e elaborar procedimentos práti-
cos para os testes periódicos de emissões.

Daniele D’Onofrio,  
Diretor de Comunicação do CITA

José Miguel Trigoso,  
Presidente do Conselho de Direção da PRP

Geoffrey Michalak, 
Diretor da Qualidade da DEKRA
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1.  De acordo com o relatório de Sinistrali-
dade rodoviária de 2017 (aNSr), a ca-
tegoria dos motociclos registou a maior 
subida de vítimas mortais, tornando-se 
necessário e urgente implementar as 
medidas necessárias para reduzir a si-
nistralidade com estes veículos.

2.  Da análise sobre a sinistralidade ro-
doviária na união Europeia, Portugal 
apresenta melhores resultados nos 
automóveis ligeiros e pesados e pio-
res resultados nos veículos a motor de 
2 rodas, tendo sido apresentadas as 
prioridades no âmbito da gestão da 
velocidade, álcool, infraestrutura, te-
lemóvel, formação dos condutores e 
sistema sancionatório.

3.  No âmbito dos objetivos estratégicos 
previstos no PENSE 2020, designadamen-
te, o objetivo de melhorar a segurança 
dos veículos usados, a implementação 
da inspeção técnica aos veículos a 
motor de 2 rodas constituirá um impor-
tante contributo na diminuição da sinis-
tralidade rodoviária associada a esta 
categoria de veículos e, paralelamente, 
irá dar sentido e execução aos avulta-
dos investimentos que os Centros de 
inspeção foram obrigados a efetuar na 
implementação de áreas específicas 
para a inspeção técnica destes veículos 
e na aquisição de novos equipamentos, 
tornando-se urgente a publicação da 
regulamentação necessária ao início 
da inspeção técnica aos motociclos, 
triciclos e quadriciclos com cilindrada 
superior a 250 cm3.

4.  O problema da mobilidade nas cida-
des e os desafios do novo paradigma, 
quer das novas tecnologias, quer dos 
veículos autónomos que apresentam 
diferentes níveis de evolução da respon-

sabilidade, implica uma mudança de 
mentalidades, de hábitos e costumes e 
devemos estar preparados para o futuro.

5.  Face à crescente evolução dos veícu-
los e à importância das novas tecno-
logias, a segurança rodoviária tende a 
ficar cada vez mais dependente do seu 
correto funcionamento e da confiança 
nestes sistemas que substituem aspetos 
das tarefas do condutor, assumindo os 
Centros de inspeção um papel cada 
vez mais preponderante no controlo téc-
nico destes veículos, uma vez que a fa-
lha destas tecnologias resulta na perda 
dos benefícios que estas proporcionam.

6.  O controlo das emissões pelos Centros 
de inspeção deve evoluir rapidamente 
para formas mais rigorosas de inspe-
ção, sendo para isso necessário agilizar 
as questões de ordem legal e, em par-
ticular, de ordem técnica, assim como 
implementar as inspeções periódicas 
obrigatórias intercalares para o contro-
lo das emissões poluentes como medi-
da de reforço da qualidade ambiental.

7.  Foram apresentados os resultados do 
Projeto SEt ii sobre a medição do NOx 
durante a inspeção de um veículo, de-
senvolvido pelo international Motor Vehi-
cle inspection Committee (Cita) e que 
contou com a participação de 18 em-
presas de 6 países diferentes, tendo sido 
testados 826 veículos. De acordo com 
os resultados apresentados, concluiu-
-se que se torna necessário aprofundar 
os testes a realizar para, em função dos 
resultados, definir os limites e elaborar 
procedimentos de inspeção, devendo os 
novos testes a efetuar ter em considera-
ção a leitura do ODB e o acesso à infor-
mação detalhada do veículo fornecida 
pelo fabricante, sendo ainda necessário 

COnCLUSõeS Da COnvenÇãO naCiOnaL 2018

um trabalho mais coordenado entre to-
dos os países.

8.  Da experiência em França foram refe-
ridos os novos e mais rigorosos proce-
dimentos de inspeção técnica de veí-
culos, as alterações a implementar no 
que se refere aos novos testes de emis-
sões (com OBD), assim como o facto 
de, em caso de transmissão de um 
veículo, ser necessária uma inspeção 
técnica com data inferior a 6 meses.

9.  De Espanha foi apresentada a evolu-
ção deste país no âmbito do contro-
lo das emissões poluentes, tendo sido 
destacados os seguintes dados: 

(i) a inspeção técnica de veículos evita 
17 700 acidentes, 12 100 feridos e 133 
mortes anualmente, que representam 
um custo de 330 milhões de euros; 

(ii) Se todos os condutores cumprissem 
esta obrigação legal, a inspeção técni-
ca de veículos poderia ainda ter evita-
do 8 900 acidentes, 7 200 feridos e mais 
de 81 mortes a cada ano, com um cus-
to adicional de 200 milhões de euros; 

(iii) a inspeção técnica de veículos evita 
anualmente 406 mortes prematuras por 
exposição a partículas emitidas por veí-
culos diesel, com um custo de 485 mi-
lhões de euros por ano e, se todos cum-
prissem esta obrigação legal, poderia 
ainda evitar 80 mortes, com um custo adi-
cional de 90 milhões de euros por ano.

10. a Convenção afirmou a importância 
e o contributo da inspeção técnica de 
veículos na melhoria da segurança rodo-
viária e da qualidade de vida em Portu-
gal, assim como a necessidade de refor-
çar o diálogo com o Secretário de Estado 
das infraestruturas sobre os desafios do 
presente e do futuro do setor.

Convenção aNCia'18
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a associação Nacional de Centros de 
inspeção automóvel esteve presente no 4.º 
Salão automóvel do Porto para divulgar as 
várias ações que desenvolve no âmbito da 
pedagogia rodoviária. a Exponor recebeu o 
evento que contou com a presença das 30 
melhores marcas do mercado e decorreu 
em dois fins-de-semana do mês de junho.

No evento, a aNCia teve em exposi-
ção um Simulador de Capotamento do 
DEKra, assim como informação relativa 
ao apoio que a associação tem dado 
à formação dos jovens na segurança 
rodoviária no âmbito do projeto de 2017 
«Ensinar a Segurança, Preservar a Vida».

O Salão automóvel do Porto é um even-
to destinado às marcas, distribuidores 

anCia PROMOve SegURanÇa RODOviáRia 
jUnTO DOS MaiS nOvOS nO exPOnOR

e concessionários e tem como objetivo 
apresentar as novidades do setor e esta-
belecer ligações com potenciais clientes.

O público do evento foram maiorita-
riamente famílias que visitaram a feira 
no sentido de adquirirem um veículo e, 
sendo este o target principal, a EXPO-
NOr considerou “um momento oportuno 
para educar e chamar a atenção para 
as questões da condução segura e da 
prevenção rodoviária”.

Foi com esse objetivo que a EXPONOr 
convidou a aNCia para estar presente e 
divulgar os projetos que desenvolve liga-
dos a estas temáticas através da presen-
ça das várias ações que desenvolve no 
âmbito da pedagogia rodoviária.

anCia aPOia 
COngReSSOS

a aNCia apoiou o V Congresso 
ibero-americano de Laboratórios 
e o i Congresso internacional de 
avaliação da Conformidade – Pre-
sente e Futuro que decorreram en-
tre 17 e 19 de outubro.

além do apoio institucional, a 
aNCia, representada pelo presi-
dente Paulo areal, marcou presen-
ça na Mesa redonda (avaliação 
da Conformidade – Presente e Fu-
turo), que aconteceu no dia 19 de 
outubro no âmbito do i Congres-
so internacional de avaliação da 
Conformidade.
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Notícias

LiSBOn MOBi SUMMiT COM 
PaRTiCiPaÇãO Da anCia

a aNCia participou no Lisbon Mobi 
Summit, evento que reuniu na Central 
tejo, entre os dias 13 e 14 de setembro, 
um alargado painel de especialistas na-
cionais e internacionais na área da mo-
bilidade urbana.

O Lisbon Mobi Summit constituiu um 
momento de reflexão sobre os avanços e 
as dificuldades das tecnologias dos veí-
culos autónomos sem condutor, os servi-
ços de veículos partilhados, a segurança, 
a eficiência energética e descarboniza-
ção da atmosfera. a conectividade, a 
instalação de infraestruturas e redes, a lo-
gística urbana e das cidades inteligentes 
também estiveram em discussão.

a segurança e a eficiência das tecno-
logias da mobilidade, o desenvolvimento 

a aNCia esteve presente no Vii Se-
minário de Sinalização e Segurança 
rodoviária organizado pela aFESP, que 
se realizou a 18 de Outubro na Ordem 
dos Engenheiros.

O regulamento de Sinalização de 
trânsito foi o mote para o debate e os 
participantes analisaram a adequa-
ção da legislação em vigor e a neces-
sidade de uma possível atualização 
para que a interpretação da lei se tor-
ne o mais clara possível.

as estradas portuguesas são segu-
ras? Qual a sua influência na quan-
tidade e gravidade dos acidentes? 
Que eficácia tem o plano rodoviário 
nacional? À procura de respostas 
mas também de soluções inovadoras 
os participantes partilharam ideias e 
questões que podem contribuir para 
o melhoramento da situação rodoviá-
ria em Portugal.

anCia naS xxvii jORnaDaS Da aeCa
O Presidente da aNCia, Paulo areal, e o 

vice-presidente, Carlos Santos, represen-
taram a associação nas XXVii Jornadas 
Nacionais da aECa-itV, que se realizaram 
entre 30 de Maio e 1 de junho, em San-
tander, em Espanha.

O Presidente da Direção da aNCia, 
Paulo areal, participou nas XXVii Jorna-
das Nacionais da aECa-itV (asociación 
Española de Entidades Colaboradoras 

da Fórmula E, que permite testar a tecno-
logia dos veículos elétricos para ser utili-
zada na sociedade, e os custos do siste-
ma da mobilidade elétrica foram outras 
das temáticas em debate. 

Paralelamente ao Lisbon Mobi Sum-
mit, decorreu no dia 14 de setembro um 
workshop promovido pela Brisa e pelo 
global Media group sobre segurança ro-
doviária e que contou com dois painéis 
de debate: (i) Segurança rodoviária: um 
desígnio Nacional, e (ii) Sociedade Civil 
e a Segurança rodoviária. Este evento 
contou com diversas intervenções, desig-
nadamente, do Presidente da BriSa, do 
Presidente da aNSr, do Deputado do PSD, 
Paulo rios de Oliveira e do Eng.º giusep-
pe Nigra, administrador da Controlauto.

SeMináRiO aFeSP 
DeBaTe SinaLizaÇãO

de la administración en la inspección 
tecnica de Vehículos), que se realizaram 
de 30 maio a 1 de junho, em Santander.

Nestas jornadas foram discutidos as-
suntos de interesse para o setor de inspe-
ção técnica de veículos, destacando-se 
a apresentação das conclusões finais do 
Projeto SEt ii sobre a medição do NOx du-
rante a inspeção de um veículo, por Pas-
cal Buekenhoudt (gOCa, Bélgica).






