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ENTREVISTA

Francisco Ferreira,
Presidente Associação Zero
“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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FAZER O BALANÇO
E PREPARAR 2019
Com o ano a aproximar-se do fim, importa 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 estratégia tenha continuidade.
E quanto a estratégia, a ANCIA tem sido
muito clara e consistente no seu propósito fundamental que é o de tentar desenvolver formas de integração do sistema
de inspeções a veículos num quadro
de atividades profissionais que se constituem como necessidade permanente
da segurança rodoviária em Portugal.
Com esta ideia central temos procurado desenvolver, todos os anos, um conjunto 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 evite tantas mortes nas nossas estradas.
Este desiderato estratégico tem estado na base das nossas iniciativas, eventos e tomadas de posição nos Media e
podemos afirmar sem falsas modéstias
que hoje somos uma organização profissional conhecida e respeitada também
pelas nossas manifestações de responsabilidade social.

Esta escolha de uma causa séria, nacional e muito pertinente pela urgência
de ação significativa – a segurança rodoviária - 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 veículos que anualmente servimos.
Nos termos da lei, os centros de inspeção 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 técnica das viaturas e não pelo que custa
aos proprietários.
Porque se não temos dúvidas que as
inspeções obrigatórias são um contributo fundamental para evitar acidentes
nas estradas é importante que o digamos repetidamente e das mais variadas
formas à sociedade portuguesa, porque
é dizendo-o que o tornamos mais real e
convencemos as pessoas da valor intrínseco do que fazemos por elas.

Paulo Areal

Presidente da Direção da ANCIA
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Utilidade das inspeções a veículos
debatida por especialistas no ISEC

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.
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 direção 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 encontrávamos eram pontuais ou se eram representativos de um leque mais abrangente dos centros de inspeção técnica
a veículos.”
Rogério Pinheiro deu alguns exemplos
de situações identificadas nesses primórdios 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 centro de inspeções. Os casos anómalos
determinaram “ações de fiscalização
intensa que permitiram nivelar a qualidade dos centros e, portanto, dar garantias de que a qualidade geral das
inspeções técnicas respeita o prescrito
pela lei”.
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Rogério Pinheiro defende que em Portugal ainda não se dá a importância devida 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 cumpridor 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 segurança não têm evoluído de acordo
com aquilo que nós gostávamos e só
não vê quem não quer ver”.
O livro “Porque nos matamos na estrada... e como o evitar” foi utilizado por António Nunes para sustentar a sua opinião,
designadamente para frisar que, já em
2003, o “Plano Nacional de Segurança
Rodoviária tinha como uma das preocupações conseguir maior segurança para
os utentes de veículos de duas rodas”.
Citando as recomendações do manual, António Nunes recordou que estavam previstas ações de educação cívica, “que deve atravessar todo o sistema
escolar do pré-primário ao superior formando cidadãos responsáveis e sensibilizados para as contradições existentes
na nossa sociedade entre valores de segurança e de competição”.
António Nunes fez questão de sublinhar os esforços desenvolvidos pela ANCIA com o programa da “Semana das
Inspeções”, que tem uma componente
educativa muito acentuada, com convites 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 tipos, envolvendo a formação, a sensibilização, a intervenção nos equipamentos
e nos veículos e outras acções do foro
regulamentar e de controlo”.
António Nunes evidenciou à audiência que tudo quanto tinha estado a dizer fora citação de livro inicialmente referido 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 mesma fonte alguns excertos que lhe parecem 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, disponibilizava montantes consideráveis para
a modernização dos sistemas de controlo de trânsito”.
António Nunes lamenta que “algumas
recomendações com mais de 15 anos
não tenham sido ainda atendidas e pareçam estar esquecidas numa prateleira”.
Nélio Gomes, presidente do Observatório Bombeiros Portugal, confirmou a
importância das inspeções para as viaturas das corporações de bombeiros. “O
sentimento de segurança que as tripulações 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 rodoviária, como parte integrante da preparação dos bombeiros.”
Nélio Gomes admite que possa ter havido em determinado momento resistências 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 inspeções de veículos para a segurança rodoviária justifica que se debatam estes
temas não apenas entre profissionais do
setor mas também de forma mais alargada, com participação de entidades que
possam trazer contributos para uma cultura de rigor profissional e compromisso
ético nos centros.
João Veiga considerou ainda ser importante continuar a evoluir do ponto de vista
organizativo e tecnológico, até porque os
grandes desafios colocados pelos veículos 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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ENTREVISTA A Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero

“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.
Para Francisco Ferreira a redução da
poluição proveniente da circulação rodoviária “é uma prioridade, pois esta
acontece sobretudo nos centros urbanos e tem influência direta na saúde da
população”.
Francisco Ferreira reconhece que existem outras fontes poluentes muito importantes 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 especialmente 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 vários 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 provêm 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 presidente da Associação Zero, para quem
“já existem várias análises que confirmam 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 ambientalmente sustentáveis é necessário
garantir que pelo menos 95% da sua
composição inclui materiais reciclados e
que no final de vida as baterias são corretamente 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 cuidar do veículo desde a compra ao des-
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mantelamento, porque essa atitude será
uma grande ajuda para o ambiente”,
referiu.
Francisco Ferreira defende que “os carros elétricos podem ganhar mais adeptos, sendo necessários novos incentivos
que ajudem os automobilistas na aquisição destes veículos. Em 2018 os incentivos à compra de mil veículos esgotaram
rapidamente e a associação considera
fundamental que esses apoios continuem pelo menos nos próximos três
anos, até que o preço dos carros elétricos baixe para valores mais acessíveis.”
O líder da Zero defende também a necessidade de uma inspeção técnica de
veículos eficiente, mas falta ainda “legislação e que as exigências sejam maiores”. O ambientalista refere ainda que
“os centros não estão em condições de
acompanhar e detetar alguns fenómenos, como, por exemplo, a confirmação
do estado do filtro de partículas ou fazer
uma análise de poluentes que cubra to-

das as valências que seriam desejáveis”.
O ativista referiu também que em várias cidades “é registada uma grande
poluição de dióxido de azoto, contudo,
esse poluente não é avaliado no âmbito das inspeções. Seria útil atualizar os
parâmetros das inspeções de forma a
garantir que os veículos estão a ser devidamente avaliados e que as especificações 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 distribuição de mercadorias e para a proximidade dos passageiros “mas se tivermos o transporte público a servir essas
zonas talvez não precisemos de ter tantos automóveis nos centros das cidades
como atualmente temos.”

“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.”
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Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada

A ESTRADA CONTA HISTÓRIAS
NEM TODAS COM FINAL FELIZ

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.
O evento teve lugar no Auditório da Biblioteca 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 terceiro domingo do mês de novembro e
tem o propósito de lembrar as pessoas
falecidas ou feridas em acidentes de viação e as suas famílias e amigos.
Contudo, também pretende homenagear as equipas de emergência, as forças
de segurança e os profissionais médicos
que diariamente lidam com as consequências traumáticas da sinistralidade.
A conferência arrancou com um momento musical a cargo dos alunos do

Conservatório Regional de Castelo Branco, tendo a abertura e palavras de boas
vindas sido proferidas pelo Presidente da
Associação de Motociclistas Cristãos Portugal (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 Memória das Vítimas da Estrada (ver em caixa).
O comandante do Destacamento de
Trânsito da GNR de Castelo Branco, Capitão Ferreira, o comandante Distrital da PSP
de Castelo Branco, superintendente José

Leonardo, o Delegado de Saúde Coordenador da ULS de Castelo Branco, em representação da Direcção-Geral da Saúde,
Joaquim Santos Serrasqueiro, e o Vice-Presidente da ANSR, Fernando Moutinho, também 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 rodoviários em 2017, destacando que o combate à sinistralidade deve passar sempre
por uma mudança de comportamentos.
Num contexto em que 80% a 95% dos
acidentes rodoviários são da responsabilidade 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 exibido um filme com testemunhos de sobreviventes e familiares de vítimas da estrada,
momento emocional e esclarecedor dos
custos humanos que estão sempre implicados num sinistro com vítimas.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA

A cerimónia de encerramento desta efeméride contou com a presença do presidente 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 importância desta cerimónia e do momento de reflexão e de sensibilização que a
mesma proporcionou, assim como a necessidade de mudança de mentalidades, sabendo-se que grande parte dos
acidentes está relacionada com o comportamento 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 veículos, 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, designadamente, na campanha Júnior Seguro.
Artur Neves reforçou a necessidade de
uma mobilização coletiva para combater
o flagelo da sinistralidade rodoviária e alterar um paradigma de décadas com um
impacto negativo, económico e social de
2,3 mil milhões de euros (1,2% do PIB), tendo assegurado que o Governo encara a
segurança rodoviária como um dos pilares essenciais da nossa sociedade.

Esta cerimónia nacional do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada
foi encerrada com um memorial em homenagem 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 Estrada” que teve em paralelo algumas atividades, designadamente, a demonstração de Suporte Básico de Vida, pela Cruz
Vermelha Portuguesa de Castelo Branco.
Este colóquio contou com a participação de vários oradores ligados ao movimento Estrada Viva tendo sido abordados
os temas do novo paradigma de mobilidade 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 estabilidade, corrente/veio de transmissão e luzes/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 Instituto Superior Técnico, trouxe ao debate
a questão da velocidade como sendo o
principal fator dos acidentes, tendo lembrado que 50% das mortes anuais são
referentes a utentes vulneráveis (peões,
ciclistas e motociclistas).

"Ao celebrarmos hoje o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, cerimónia assegurada, desde 2004, pela Liga de Associações
“Estrada Viva” devemos, em primeiro lugar, uma homenagem pública
a todos os que, tragicamente, perderam a vida nas estradas. Mas devemos também lembrar-nos da infelicidade de todos aqueles que, por
razões de sinistralidade rodoviária,
perderam a sua saúde, que perderam um familiar, que perderam um
amigo.
A sinistralidade rodoviária tem uma
trágica e imensa dimensão para todos os que diretamente vivem com
as memórias dolorosas, na maior
parte das vezes permanentes, causadas pela privação traumática de
alguém próximo. É um problema grave à escala mundial, mas também à
escala nacional.
Os dados mais recentes revelaram a lamentável inversão da tendência de decréscimo, desde 2010,
dos acidentes rodoviários e vítimas
mortais, o que se afigura uma preocupação nacional. Uma preocupação que deverá refletir uma aposta
na prevenção, na educação e na
sinalização.
Agradeço, por isso, a todos os que,
diariamente, lidam de forma empenhada com as consequências traumáticas 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."
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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 Associação Nacional de Centros de Inspeção
Automóvel (ANCIA) foi dedicada à promoção e sensibilização para a segurança rodoviária e contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana
(GNR) e da Associação Estrada Mais
Segura.
O Dia Europeu Sem Uma Morte na Estrada 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 objetivo de conseguir que em toda a Europa
e pelo durante um dia não se registem
mortes nas estradas.
O evento reuniu os principais responsáveis do setor, forças policiais e decisores
políticos para debater as principais causas 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 aumento de acidentes rodoviários mortais
da Europa, com um crescimento homólogo de 14%.
Contudo, o Dia Europeu Sem Uma Morte na Estrada trouxe efeitos positivos logo
em 2016, primeiro ano em que foi comemorado, sendo que no dia 21 de setembro desse ano ocorreram 43 mortes
na estrada, num conjunto de 31 países,
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menos 27 mortos do que em 2015, segundo 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 utentes da estrada a refletir sobre os seus
comportamentos e atitudes. A promoção
e a sensibilização para os riscos da condução 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 necessário 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 número voltou a aumentar. O presidente da
ANSR, Jorge Jacob, explicou que “a crise
foi um dos elementos que ajudou a reduzir a sinistralidade. Reduziu rendimentos,
circulou-se menos, houve menos acidentes, 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, sendo 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 acidentes 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 mostram que 35% dos condutores mortos em
2017 tinham uma taxa de álcool no sangue superior a 0,5.
Alertar e informar continua a ser a arma
utilizada pelas entidades envolvidas na
prevenção rodoviária, não só em Portugal como por toda a Europa. Em média,
morrem 70 pessoas por dia vítimas de
acidente de viação na Europa.

O Comandante da Unidade de Trânsito
da GNR, Lourenço da Silva, sublinhou estes números e insistiu na necessidade de
criar mais conteúdos comunicacionais
que cheguem até às pessoas pela originalidade, “uma vez que hoje em dia já
existem diversos canais de difusão e por
isso o público está mais disperso”.
Em concordância, todos os intervenientes desta conferência referiram que a comunicação 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 sinistralidade rodoviária de uma forma significativa e sustentável?”, perguntou.
Segundo João Queiroz, especialista em
questões de segurança rodoviária e políticas públicas neste âmbito,“Portugal não
tem uma cultura nem uma atitude civilizacional que lhe permita ter resultados de
sinistralidade rodoviária melhores”.
Portugal é dos países onde mais se utiliza o automóvel e talvez esse fator ajude
também a justificar o grande número de
acidentes rodoviários.
Promover uma maior consciencialização 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 Estrada foi assinalado com diversas ações
de sensibilização durante a Semana da
Mobilidade, que decorreu entre 16 a 22
de setembro.

“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
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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 Automóvel Híbrido e Elétrico.
A procura de uma solução sustentável
e segura para os transportes rodoviários
foi ponto comum entre todos os intervenientes e convidados que participaram
nas Jornadas Técnicas da ANCIA.
Aníbal Traça de Almeida, Professor Doutor da Universidade de Coimbra, recor-

dou a importância da redução da pegada ecológica. “A natureza não pode ser
um caixote de lixo em que nós despejamos quantidades cada vez maiores de
resíduos. Isto é, a Natureza não tem capacidade para absorver a quantidade crescente de resíduos que nós libertamos. O
desafio é preservar o nosso planeta para
que as espécies que aqui vivem se mantenham – 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 infraestruturas de transporte, pela sua forma
de produção mais eficiente e ambientalmente 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 produzidos mais de 100 mil veículos no início
do séc. XX. Contudo, estes veículos eram
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utilizados em zonas urbanas e para curtas distâncias e as baterias que existiam
na altura tinham as mesmas características das que são utilizadas hoje, que são
baterias de chumbo, que têm um desempenho medíocre em termos de capacidade de armazenagem”, expôs o professor da Universidade de Coimbra.
O número de estacionamentos com
dispositivos de carregamento para veículos elétricos é, ainda, bastante reduzido e
também os centros de inspeção encontram ainda desafios na realização das
auditorias a estes veículos.
O professor referiu ainda as desvantagens 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 Portugal, algo que não é aceitável tendo em
conta o número de habitantes.
Com a falta de postos de carregamento há que criar outras alternativas, que
passam por criar condições viáveis para
que as pessoas consigam fazer o carregamento 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 expostos 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 ainda não reflete requisitos específicos para
o sistema de propulsão elétrica dos veículos, contudo, isto não deve impedir os
inspetores de, nesta fase, efetuarem uma
inspeção visual ao sistema (verificação
do estado geral) e de enquadrarem

“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.”

Aníbal Traça de Almeida, Professor Doutor da Universidade de Coimbra

eventuais anomalias nas deficiências
existentes.
Também os veículos híbridos devem estar preparados pelos fabricantes para que
se possa avaliar as emissões de gases de
escape durante as inspeções. Esta preparação passa pela implementação de procedimentos 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 possamos evoluir na atividade”, invocou Paulo
Areal, presidente da ANCIA.
Com a introdução dos veículos híbridos e elétricos nas estradas é necessária

uma adaptação por parte de todas as
entidades envolvidas. No caso dos veículos acidentados movidos a eletricidade,
os centros de inspeção devem adotar
procedimentos que garantam a conformidade do estado da unidade de bateria “alta tensão” aquando da inspeção
extraordinária.
“Há particularidades nos veículos elétricos que vão exigir dos inspetores um
cuidado mais particular, nomeadamente
no que diz respeito ao estado e qualidade das cablagens, e à garantia de que
em caso de acidente a estrutura que suporta as baterias não sofre danos e mantem as suas condições de utilização”,
explicou Carlos Santos, Vice-presidente
da ANCIA.
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Mas não são só as entidades relacionadas com o setor que têm de mudar. Os
fabricantes dos carros elétricos devem
tentar maximizar a eficiência dos veículos através da diminuição do peso do
automóvel, da melhoria do perfil aerodinâmico, da maximização da conversão
de energia elétrica em energia mecânica, da atenuação do atrito de rolamento
com novos tipos de pneus e da maximização da capacidade regenerativa.

Redução de emissões
Para esclarecer o que se pode esperar da evolução do mundo automóvel,
esteve presente o responsável do Departamento Técnico, Garantias e Formação Pós-Venda da Toyota Caetano
Portugal, Carlos Valentim, que desvendou 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 veículos que produz”, salienta o também docente no Instituto Superior de Engenharia
do Porto.
Apesar de todas as vantagens associadas aos veículos elétricos, existem
também algumas reservas por parte dos
compradores no que toca ao preço dos
veículos, à escassez de postos de abastecimento 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 passo será arranjar combustíveis que não
produzam dióxido de carbono para a
atmosfera.

"O futuro será uma mescla de todas estas 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 consegue 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 possibilidades da maioria dos portugueses.

Emissões Reduzidas em Lisboa
Lisboa criou as Zonas de Emissões Reduzidas 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 responsável pela poluição atmosférica e
pela qualidade do ar que se respira nas
cidades. Na Avenida da Liberdade, em
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Lisboa, é comum que os valores limite de
dióxido de azoto ultrapassem os níveis
recomendados.
Existem cada vez mais carros em circulação, sobretudo nas grandes cidades
europeias e Portugal não é exceção. Lisboa já implementou Zonas de Emissões
Reduzidas para tentar diminuir a poluição 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 Infante Dom Henrique.
Apesar da introdução destas Zonas de
Emissões Reduzidas parece que, na prática, 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 sinalização 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 europeias vão contar com Zonas de Emissões
Ultra Reduzidas, onde estará proibida a circulação 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 existem mais de 4 milhões de carros movidos
a gasóleo no país, dos quais 713 mil poluem acima dos limites, segundo revela
um estudo da Federação Europeia dos
Transportes e Ambiente (T&E).
Por outro lado, Portugal encara também um baixo poder de compra em

"O futuro será uma
mescla de todas
estas tecnologias.
Os híbridos, os fuel
cell e os elétricos"
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 futuro mais sustentável e seguro.
Estiveram presentes representantes do
IMT I.P, da ASF (Autoridade de Supervisão 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 Automóveis Ligeiros), da ANIECA (Associação Nacionais Industriais de Ensino de
Condução), da APDCA (Associação
Portuguesa do Comércio Automóvel),
do ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto), da CEPRA (Centro de
Formação Profissional da Reparação
Automóvel), da Toyota/Lexus e da Associação Zero.

publicidade
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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.”

Óscar Rodrigues - Diretor de Exploração do Estacionamento da EMEL

"Cerca de 35% da frota da EMEL é
constituída por veículos 100% elétricos"
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Qual é a principal «missão» da EMEL?
Atualmente, a principal missão da
EMEL passa pela gestão do estacionamento e promoção da mobilidade na
cidade de Lisboa, de modo a criar as
necessárias condições para uma melhor circulação e mobilidade de todos
os cidadãos. Ao contrário daquilo que
sempre “catalogou” a EMEL, enquanto
empresa de fiscalização do estacionamento, hoje o nosso papel é muito mais
alargado e diversificado, procurando
melhorar a mobilidade da cidade através da oferta de soluções alternativas à
utilização massiva e desajustada do automóvel no espaço urbano.
O estacionamento condiciona ou é
condicionado pela circulação rodoviária em Lisboa?
Ambos. O mau estacionamento (ou
estacionamento ilegal) prejudica gravemente a circulação e a própria dinâmica
e segurança da cidade, originando mais
trânsito parasita, congestionamento e
atrasos nos transportes públicos. Por outro lado, com o crescimento da taxa de
motorização e consequente aumento do
número de automóveis em circulação na
cidade, é necessário encontrar novas soluções 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 constituída por veículos 100% elétricos (motociclos e ligeiros). Está a nosso cargo a
promoção do uso da bicicleta partilhada enquanto meio de transporte urbano para pequenas distâncias, através
do sistema GIRA (com 60% de bicicletas 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 sustentável ambientalmente.

A gestão do espaço público mediante cobrança de um preço de uso é um
método eficaz?
Se olharmos para as políticas de mobilidade da maioria das grandes cidades
ocidentais, este é de facto um dos métodos 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 insuficiente 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 Europeia) visa promover o maior uso do transporte público e diversificar os meios de
transporte em ambiente urbano, procurando reduzir a utilização do automóvel
privado no interior das cidades.
As vias para bicicletas e outros veículos 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 (antes 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 específica 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 precisamente a gestão de conflitos. Os Agentes da EMEL possuem toda a formação
adequada para as funções que exercem,
com especial enfoque nas questões jurídico-legais (código da estrada, regras e
regulamentos) e nos aspetos comportamentais (gestão de conflitos, inteligência
emocional e atitude comunicacional).
A boa condição mecânica das viaturas, devidamente comprovada pela
inspeção, ajuda na segurança e na sustentabilidade ambiental da cidade?
Em grande parte sim. Quando as viaturas estão em perfeitas condições de
circulação, a segurança é maior e a
qualidade ambiental também. Sou um
defensor acérrimo das inspeções mecânicas obrigatórias, mas defendo também
a melhoria da formação de condutores e
a limitação ou balizamento, quer da velocidade quer das emissões dos veículos.
Considera relevante a obrigatoriedade das inspeções sobre todos os veículos que circulam na via pública?
Não considero relevante, considero imprescindível que todas as viaturas estejam devidamente inspecionadas e nas
perfeitas condições de circulação. Só
assim se consegue garantir uma melhor
segurança rodoviária. Aliás, é inadmissível que em pleno século XXI, na era da
inteligência e da tecnologia, continuem
a ocorrer demasiados acidentes e consequentes mortes pelo facto das viaturas em circulação apresentarem deficiências técnicas.
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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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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 adquiram conhecimentos e capacidades
que necessitam para adotar comportamentos adequados enquanto passageiros, 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 conhecimentos em vários domínios do saber,
pela transversalidade de trabalho que
proporciona.

São desenvolvidos projetos escolares
relacionados com segurança rodoviária no agrupamento de escolas que
dirige?
O nosso agrupamento atribui grande
importância à segurança rodoviária, enquanto 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 tecnicamente sustentada ao que fazemos,
mormente com o envolvimento e participação ativa e meritória nos concursos
que a ANCIA tem promovido.

No que toca à relação entre ambiente e automóvel, considera que os alunos já estão sensibilizados para esta
temática?
A educação ambiental para a sustentabilidade é uma dimensão importante no plano da educação, que integra 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 suscitados pela utilização do automóvel.

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 envolvimento 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.

Considera que a segurança rodoviária tem a relevância necessária nos programas escolares?
No plano da Educação existe já o
Referencial da Educação Rodoviária,
no qual se refere expressamente que o
comportamento em ambiente rodoviário é inseparável das relações sociais e
a Educação Rodoviária indissociável da
formação da pessoa, enquanto cidadão. Nesse sentido, a forma como está
construído o referencial e as estratégias
que as escolas desenvolvem sustentadas nele, permitem cumprir de forma
bastante satisfatória uma “educação
para a segurança rodoviária”.

Qual tem sido o impacto desta iniciativa em anos anteriores?
Nós temos participado desde a primeira 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 estímulo, especialmente para as nossas
crianças e para os professores que veem
o seu mérito reconhecido.
Faria sentido mobilizar mais organismos públicos para este tipo de eventos,
por exemplo, a PSP?
Com toda a certeza. Só há a ganhar
com o alargamento dos organismos envolvidos. Sejam os que têm responsabi-

lidades públicas diretas na segurança,
como é o caso da PSP, que tem excelentes trabalhos dirigidos às escolas, sejam
as demais entidades públicas e privadas que têm de enfrentar as consequências ambientais e de saúde pública que
a segurança rodoviária suscita. E, neste
último aspeto, estou a lembrar-me também de entidades ligadas ao setor da
saúde.
Considera que a população portuguesa encara as inspeções como algo
necessário para a segurança pública e
não somente obrigatório?
Nós, culturalmente, somos algo propensos a considerar as inspeções como algo
obrigatório e que visam principalmente
a penalização por falhas ou incumprimentos. 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 obrigatoriedade das inspeções não incidir sobre
todos os veículos que circulam na via
pública?
Ainda que não detenha um conhecimento muito amplo sobre a matéria,
posso dar-lhe a minha opinião enquanto
cidadão utente da via pública. Sou favorável ao alargamento, com razoabilidade
e critério, das inspeções a todos os veículos que possam pôr em causa a segurança na via pública.
Qual a sua opinião sobre os carros híbridos e elétricos?
Enquanto utente de um híbrido, só tenho a referir que satisfaz plenamente
pelas vantagens que proporciona, designadamente nos domínios económico e
ambiental. Os automóveis elétricos estando um passo à frente dos híbridos multiplicam os benefícios que referi.
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“Segurança, Mobilidade e Ambiente”
são sinónimos de inspeções rodoviárias
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.
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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.

A ANCIA tem repetidamente afirmado
que entende a sua missão como um serviço público e um serviço ao público.
Isto significa que o nosso posicionamento institucional é de total responsabilidade pelas nossas obrigações legais
e estatutárias mas também de grande
voluntarismo no contributo positivo e
sustentável para uma prática de responsabilidade 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 responsabilidades leva-nos a agir em concerta-

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

O desafio dos TRês zeros
Os problemas relacionados com a mobilidade urbana constituem uma preocupação crescente nas sociedades desenvolvidas e o tema desta Convenção
procura abordar o grande desafio dos
três zeros: zero acidentes, zero congestionamentos e zero emissões.
Apesar da evolução positiva da sinistralidade 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 mortais, totalizando 93 vítimas (mais 50 do
que em 2016).
Os dados deste ano até 21 de Maio,
não deixam igualmente de ser preocupantes, 164 mortos (menos três do que
em igual período de 2017 e mais 18 que
em 2016).
Neste quadro, impõe-se a todas as entidades relacionadas com a segurança
rodoviária a evidência de que devemos
estar todos comprometidos com o objetivo de melhorar a segurança na estrada.
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Uma Europa mais segura,
mais limpa e mais conectada
A Comissão Europeia apresentou recentemente um conjunto de medidas
para modernizar o sistema europeu
de transportes com vista a construir-se
uma mobilidade segura, limpa e conectada.
Tais medidas visam permitir que os
cidadãos beneficiem de maior segurança rodoviária e de veículos menos
poluentes.
A Comissão propõe que os novos modelos de veículos sejam equipados com
dispositivos avançados de segurança,
como os sistemas avançados de travagem de emergência e os sistemas de aviso de afastamento da faixa de rodagem
ou os sistemas de deteção de peões e
ciclistas.
Com estas medidas poderão ser poupadas 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 feridos graves até 2050, a denominada Visão 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 funcionamento das tecnologias associadas ao
veículo.
Por isso mesmo, convém notar que um
estudo do CITA conclui que as falhas dos
sistemas eletrónicos são muito semelhantes às falhas técnicas, sendo essencial
controlar e manter estas tecnologias a
funcionar corretamente.

combate à sinistralidade
Os centros de inspeção, ao garantirem a manutenção das boas condições 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 sinistralidade rodoviária.

É esta a nossa missão estatutária e é
este o nosso compromisso com os automobilistas portugueses.
Mas assegurando e salvaguardando o
interesse público associado às inspeções
técnicas de veículos, os centros de inspeção 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 sinistralidade lança sobre aqueles que prezam uma
cidadania comprometida e responsável.

"O tema desta
Convenção aborda
o grande desafio
dos três zeros: zero
acidentes, zero
congestionamentos
e zero emissões."
Permitam-me que destaque um conjunto 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 Básicas do 1º Ciclo. Esta iniciativa envolve visitas de estudo aos Centros de Inspeção e
a elaboração de trabalhos pelos alunos,
tem como objetivo sensibilizar a população escolar para a importância da inspeção 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-

ropeia lançada pela TISPOL e à qual a
ANCIA, em colaboração com a GNR e a
Associação Estrada Mais Segura, se associou 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, iniciativa 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 convenção está relacionado com a Mobilidade 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 contribuem também para garantir um maior
nível de qualidade ecológica dos veículos, num contexto em que as emissões de
gases de escape constituem uma das
principais causas de reprovação nas inspeções periódicas obrigatórias.
Consideramos que o interesse público
na saúde e bem-estar dos cidadãos impõe o controlo das emissões por formas
mais rigorosas de inspeção, sendo para
isso necessário agilizar questões de ordem legal e técnica que assumem alguma 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 reforço 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, grupos parlamentares e tutela que as inspeções técnicas a veículos constituem um
importante contributo na redução da sinistralidade 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 discussão 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 diálogo apenas aumenta a perplexidade e
a falta de sintonia, afetando o interesse
público.
A ausência de soluções quanto ao início da inspeção técnica aos veículos a
motor de duas rodas constitui um exemplo 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 veículos 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 capacidade instalada, ninguém beneficia
da estrutura nacional criada. Esperarmos
que em 2018 se continue a aguardar a
publicação da respetiva regulamentação 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 matéria bem como relativamente ao controle

técnico de segurança aos tratores agrícolas constitui uma premissa indispensável ao bom funcionamento do setor.
Temos vindo a trabalhar de forma construtiva e muito positiva com os nossos
parceiros, Ministério da Administração
Interna, Ministério do Ambiente, comissão
parlamentar de economia, grupos parlamentares, IMT, AMT, ANSR, Forças de segurança em diversas matérias e iniciativas
relativas à nossa preocupação central –
a sinistralidade.
Contudo, registamos a singular ausência do Senhor Secretário de Estado das
Infraestruturas no que se refere a toda e
qualquer matéria relacionada com as
inspeções técnicas a veículos, mais parecendo 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 Infraestruturas tutelar administrativamente a nossa
atividade. É esta circunstância que transforma a ausência do Senhor Secretário
de Estado das Infraestruturas numa muito
notada falta de presença.
A presença nesta Convenção do Senhor Secretário de Estado da Proteção
Civil é, contudo, um feliz motivo para
mantermos a nossa esperança e otimismo, 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 presentes, e aproveitamos este momento
para deixar o nosso público reconhecimento 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 continuarmos a reforçar o nosso contributo na
redução da sinistralidade no nosso país.
Penso que todos juntos seremos capazes de construir uma cultura de segurança rodoviária mais avançada, com estradas mais seguras.
Vamos continuar a perseguir este
objetivo com ambição redobrada e
persistência, sendo importante uma articulação mais próxima entre todas as
entidades públicas e privadas, agilizando os processos de decisão por forma
a rapidamente implementarmos as medidas necessárias, respondendo com
competência e profissionalismo aos
desafios da segurança rodoviária e da
qualidade ambiental.
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José Artur Neves, Secretário de Estado da Proteção Civil

“É necessário combater
sinistralidade com tratores”
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.
O secretário de Estado da Proteção Civil,
José Artur Neves, analisou os dados relativos a acidentes em 2017 e reiterou o compromisso 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 entidades 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 velocidade a 30 quilómetros por hora em algumas
zonas dentro das localidades identificadas
como de maior risco, são as principais medidas anunciadas pelo governante.
“Os números de vítimas verificados em
motociclos em 2017 obrigam-nos a atuar
nesta área. Acreditamos que a regulamentação da realização de inspeções periódicas a veículos motorizados de duas rodas
com mais de 250cc pode introduzir melhorias no sistema” – disse Artur Neves.
No entanto, o governante está consciente de que nem todos os problemas
“vão ser resolvidos desta forma”. “Temos
de continuar a apostar na sensibilização
com campanhas dirigidas a este segmento de utilizadores alertando para comportamentos de risco”, diz Artur Neves.
Por outro lado, o secretário de Estado da
Proteção Civil entende que a implementação das medidas previstas no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária

(PENSE 2020) é fundamental para se retomar 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 relevância 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 periódica obrigatória de veículos, incluindo
o respetivo regime jurídico e definir e implementar medidas que melhorem o desempenho do sistema: inspeções e o seu
controlo”, sublinha.
O secretário de Estado diz que há trabalho a ser feito por todas as partes envolvidas 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 “avaliação e uma reflexão”.

Tratores devem ser
inspecionados
A segunda medida prende-se com a
necessidade de “desenvolver um programa de combate à sinistralidade com
tratores”. É necessário “estudar a viabilidade de realização de inspeção obrigatória aos tratores agrícolas com recurso
a centros de inspeção móveis”, explica o
secretário de estado.
Portugal, comparado com outros países na Europa, possui um número de
acidentes e vítimas mortais em veículos
agrícolas “absolutamente inaceitável”,
acusa o governante.
“Para combater este fenómeno, o Governo criou um grupo de trabalho específico para tratar este tema. Apesar de
muitos acidentes ocorrerem em terrenos
privados, temos de garantir que as máquinas agrícolas que circulam na via pública possuem as condições mínimas de
segurança para o fazerem.”
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Jorge Jacob, Presidente da ANSR
registou-se entre 2011 e 2015/2016, o que
coincidiu exatamente com o período da redução de rendimentos”, sublinha o responsável, ao defender que em épocas de crise
diminui o número de veículos nas estradas.

Mais mortes nas vias
“mais seguras”

Maioria das vitimas em
acidentes nas localidades
O responsável da ANSR apresentou os números mais
relevantes da sinistralidade rodoviária.
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 distrito onde se concentram mais veículos,
mais pessoas, mais tráfego, onde o risco
é maior e o número de vítimas e de acidentes é superior”, revela Jorge Jacob,
ao anunciar que, em 2017, Lisboa foi ultrapassada 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 atribuído 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) conduziam 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 número 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)

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 estradas nacionais.
No entanto, Jorge Jacob reiterou que, de
um modo geral, as “vias mais seguras registaram um agravamento do número de mortos e feridos graves”.“É preciso tentar que se
reduza significativamente o número de vítimas e de acidentes nas autoestradas.”
Jorge Jacob recorda ainda que, no período entre 2010 e 2016, a nível europeu,
“fomos o campeão da redução da sinistralidade 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, passámos para 19.º no ranking europeu de vítimas 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 determina metas específicas como, por exemplo, uma redução de 56% do número de
mortos face a 2010 (41 mortos por milhão
de habitantes) e também uma diminuição de 22% no número de feridos graves
(178 por milhão de habitantes).
Para tal, é preciso cumprir cinco objetivos estratégicos primordiais: melhorar a
gestão da segurança rodoviária, utilizadores mais seguros, infraestrutura mais
segura, veículos mais seguros e melhorar
a assistência e apoio às vítimas.
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José Miguel Trigoso,
Presidente do Conselho de Direção da PRP

Geoffrey Michalak,
Diretor da Qualidade da DEKRA

Daniele D’Onofrio,
Diretor de Comunicação do CITA

SOLUÇÕES PARA SINISTROS

O FUTURO DA INSPEÇÃO

TESTES ÀS EMISSÕES EM ESTUDO

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 comparar 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, bicicletas, peões, idosos, despistes e vítimas
do sexo masculino.
Trigoso apontou uma série de prioridades, como o desenvolvimento de programas relativos à velocidade e a melhoria
radical da formação dos condutores, tal
como uma melhor legislação e fiscalização. “As inspeções têm igualmente um
papel de relevo, aplicando a legislação
em relação às auditorias de segurança
rodoviária”, diz.

Geoffrey Michalak, diretor de qualidade de uma das empresas líderes em inspeção 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 automatizados 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 nível três ao cinco, visto que não podemos
imputar responsabilidade ao condutor,
por isso é necessário melhorar o mecanismo de inspeção de forma a fiscalizar
o automatismo do veículo ao longo da
sua vida e diminuir o erro para resultados residuais”, diz-nos.
O mesmo se aplica aos carros elétricos,
que representam ainda menos de 1%
dos novos veículos adquiridos hoje, havendo um longo caminho para percorrer
na sua implementação e otimização.

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 testados 826 veículos.
Para os testes de laboratórios, dois
membros juntaram-se ao projeto. Foram
revistos os métodos, instrumentos e pesquisa relacionados com testes de emissão, identificados métodos gerais de aplicação, efetuados testes de laboratório e
fizeram-se uma quantidade significativa
de testes em campo nos diferentes países que colaboram com o projeto. Os
resultados foram avaliados e chegou-se
a conclusões e recomendações específicas sobre as emissões.
D’Onofrio destacou a alta complexidade
da medição, sugerindo que são necessários mais testes para conseguir uma base
mais sólida dentro dos resultados alcançados inicialmente. Só assim se conseguirá
perceber melhor o comportamento dos
sistemas e elaborar procedimentos práticos para os testes periódicos de emissões.
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Conclusões da Convenção Nacional 2018
1. De acordo com o Relatório de Sinistralidade Rodoviária de 2017 (ANSR), a categoria dos motociclos registou a maior
subida de vítimas mortais, tornando-se
necessário e urgente implementar as
medidas necessárias para reduzir a sinistralidade com estes veículos.
2. 
Da análise sobre a sinistralidade rodoviária na União Europeia, Portugal
apresenta melhores resultados nos
automóveis ligeiros e pesados e piores resultados nos veículos a motor de
2 rodas, tendo sido apresentadas as
prioridades no âmbito da gestão da
velocidade, álcool, infraestrutura, telemóvel, formação dos condutores e
sistema sancionatório.
3. 
No âmbito dos objetivos estratégicos
previstos no PENSE 2020, designadamente, o objetivo de melhorar a segurança
dos veículos usados, a implementação
da inspeção técnica aos veículos a
motor de 2 rodas constituirá um importante contributo na diminuição da sinistralidade rodoviária associada a esta
categoria de veículos e, paralelamente,
irá dar sentido e execução aos avultados 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 cidades 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 veículos e à importância das novas tecnologias, 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 técnico destes veículos, uma vez que a falha 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 inspeção, sendo para isso necessário agilizar
as questões de ordem legal e, em particular, de ordem técnica, assim como
implementar as inspeções periódicas
obrigatórias intercalares para o controlo das emissões poluentes como medida 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, desenvolvido pelo International Motor Vehicle Inspection Committee (CITA) e que
contou com a participação de 18 empresas 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 consideração a leitura do ODB e o acesso à informação detalhada do veículo fornecida
pelo fabricante, sendo ainda necessário

um trabalho mais coordenado entre todos os países.
8. Da experiência em França foram referidos os novos e mais rigorosos procedimentos de inspeção técnica de veículos, as alterações a implementar no
que se refere aos novos testes de emissões (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 evolução deste país no âmbito do controlo 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 técnica de veículos poderia ainda ter evitado 8 900 acidentes, 7 200 feridos e mais
de 81 mortes a cada ano, com um custo adicional de 200 milhões de euros;
(iii) A inspeção técnica de veículos evita
anualmente 406 mortes prematuras por
exposição a partículas emitidas por veículos diesel, com um custo de 485 milhões de euros por ano e, se todos cumprissem esta obrigação legal, poderia
ainda evitar 80 mortes, com um custo adicional 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 rodoviária e da qualidade de vida em Portugal, assim como a necessidade de reforçar o diálogo com o Secretário de Estado
das Infraestruturas sobre os desafios do
presente e do futuro do setor.
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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 exposição 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 evento destinado às marcas, distribuidores

e concessionários e tem como objetivo
apresentar as novidades do setor e estabelecer ligações com potenciais clientes.
O público do evento foram maioritariamente famílias que visitaram a feira
no sentido de adquirirem um veículo e,
sendo este o target principal, a EXPONOR 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 ligados a estas temáticas através da presença 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 – Presente e Futuro que decorreram entre 17 e 19 de outubro.
Além do apoio institucional, a
ANCIA, representada pelo presidente Paulo Areal, marcou presença na Mesa Redonda (Avaliação
da Conformidade – Presente e Futuro), que aconteceu no dia 19 de
outubro no âmbito do I Congresso Internacional de Avaliação da
Conformidade.

publicidade

ANCIA promove segurança rodoviária
junto dos mais novos no Exponor
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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 nacionais e internacionais na área da mobilidade urbana.
O Lisbon Mobi Summit constituiu um
momento de reflexão sobre os avanços e
as dificuldades das tecnologias dos veículos autónomos sem condutor, os serviços de veículos partilhados, a segurança,
a eficiência energética e descarbonização da atmosfera. A conectividade, a
instalação de infraestruturas e redes, a logística urbana e das cidades inteligentes
também estiveram em discussão.
A segurança e a eficiência das tecnologias da mobilidade, o desenvolvimento

da Fórmula E, que permite testar a tecnologia dos veículos elétricos para ser utilizada na sociedade, e os custos do sistema da mobilidade elétrica foram outras
das temáticas em debate.
Paralelamente ao Lisbon Mobi Summit, decorreu no dia 14 de setembro um
workshop promovido pela Brisa e pelo
Global Media Group sobre segurança rodoviária 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, designadamente, do Presidente da BRISA, do
Presidente da ANSR, do Deputado do PSD,
Paulo Rios de Oliveira e do Eng.º Giuseppe Nigra, Administrador da Controlauto.

Seminário AFESP
debate sinalização

A ANCIA esteve presente no VII Seminário 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 adequação da legislação em vigor e a necessidade de uma possível atualização
para que a interpretação da lei se torne o mais clara possível.
As estradas portuguesas são seguras? Qual a sua influência na quantidade 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 rodoviária em Portugal.

ANCIA nas XXVII Jornadas da AECA
O Presidente da ANCIA, Paulo Areal, e o
vice-presidente, Carlos Santos, representaram a associação nas XXVII Jornadas
Nacionais da AECA-ITV, que se realizaram
entre 30 de Maio e 1 de junho, em Santander, em Espanha.
O Presidente da Direção da ANCIA,
Paulo Areal, participou nas XXVII Jornadas Nacionais da AECA-ITV (Asociación
Española de Entidades Colaboradoras

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 assuntos de interesse para o setor de inspeção técnica de veículos, destacando-se
a apresentação das conclusões finais do
Projeto SET II sobre a medição do NOx durante a inspeção de um veículo, por Pascal Buekenhoudt (GOCA, Bélgica).

