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nóS CUMPRiMOS
O início da inspeção obrigatória aos 

motociclos, triciclos e quadriciclos foi 
uma decisão do Estado Português, por 
meio de instrumento legislativo que final-
mente operacionalizou uma decisão de 
princípio já com meia dúzia de anos.

trata-se de uma decisão tardia mas útil, 
que vem concretizar compromissos políti-
cos estabelecidos no contexto da nossa 
participação como membro da união 
Europeia.

O objetivo central desta medida é a 
salvaguarda das condições de seguran-
ça rodoviária destes veículos, procuran-
do evitar que por razões de desconformi-
dade técnica das máquinas o risco de 
acidentes se mantenha nos níveis atuais, 
que são injustificáveis.

Na sequência das decisões legislati-
vas, a rede de Centros de inspeções viu-
-se obrigada a tomar responsabilidades 
pesadas com investimentos obrigatórios 
que capacitaram as estruturas existentes 
para a nova missão de que o Estado as 
incumbiu.

Foram assim gastas dezenas de mi-
lhões de euros em todo o País, em prazo 
adequado a um arranque das inspe-
ções, arranque esse nunca formalmente 
marcado mas que implicitamente se to-
mou como provável que fosse o início do 
Outono de 2016.

Porém, já se vislumbra o final do ano 
sem que das entidades responsáveis 
pelo que falta decidir haja um sinal es-
clarecedor relativamente ao início das 
novas atividades e ao cumprimento do 
que a lei impõe.

Podemos dizer que em Portugal as coi-
sas são sempre assim e que tudo se inse-
re numa cultura de suavidade nas regras 
e de flexibilidade nos compromissos, mas 
já vai sendo tempo de todos termos a no-
ção de que a realidade não se compa-
dece com adiamentos.

No caso da segurança rodoviária, a 
verdade pura e dura é que todas as per-
das incorridas - em vidas, saúde e patri-
mónio - são pela sua natureza irrecuperá-
veis, pelo que deveria de ser acautelada 
a responsabilidade que cada entidade 
assume perante o País.

Em matéria de responsabilidades, o cer-
to é que os associados da aNCia assu-
miram as suas, fazendo os investimentos 
requeridos, criando as soluções técnicas 
exigidas pelas entidades licenciadoras e 
mostrando que a aNCia continurá a fa-
zer parte das soluções para incrementar 
a segurança nas nossas estradas.

O início das inspeções a estes veículos 
assume elevada importância e prioridade 
face ao importante contributo para a sua 
segurança, assim como os avultados in-
vestimentos que as Entidades gestoras ti-
veram de efetuar para adaptação e cum-
primento dos novos requisitos técnicos. 

Para este efeito, considera-se urgente 
a publicação da legislação adequada 
para o início das inspeções a estes veícu-
los, esperando-se que o ano de 2017 seja 
um ano esclarecedor para o setor.

E porque estamos na época de Natal, 
consideramos de grande oportunida-
de desejar que todos os nossos parcei-
ros institucionais, clientes, fornecedores 
e entidades relacionadas com o setor 
das inspeções possam viver esta quadra 
com saúde e felicidade familiar, fazendo 
a aNCia votos de que todos prosperem e 
realizem com os sucesso os seus projetos 
no próximo ano.www.ancia.pt
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“Dia eUROPeU SeM MORTeS 
naS eSTRaDaS” PROMOViDa 
PeLa anCia e TiSPOL

Profissionais de segurança rodoviária, políticos relacionados com a área 
da segurança e dos transportes, polícias e especialistas, juntaram-se numa 
conferência promovida pela ancia a propósito da promoção da iniciativa 
europeia “Dia Europeu sem Mortes Na Estrada”, pela primeira vez em Portugal.

Destaque
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Destaque

a aNCia-associação Nacional de Cen-
tros de inspeção automóvel em colabo-
ração com a tiSPOL - rede Europeia de 
Polícias de trânsito (representada em 
Portugal pela guarda Nacional repu-
blicana) e a associação Estrada Mais 
Segura promoveram em Portugal o Dia 
Europeu Sem Mortes na Estrada, a 21 de 
Setembro.

Para debater esta iniciativa promovida 
no âmbito do projeto E.D.W.a.r.D. - Dia 
Europeu Sem Mortes na Estrada - a aN-
Cia e os seus parceiros realizaram um al-
moço/conferência no Museu do Oriente, 
em Lisboa.

a conferência juntou polícias, profissio-
nais de segurança rodoviária e políticos 
envolvidos na área da segurança e dos 
transportes, para debater as principais 
causas da sinistralidade em Portugal, en-
tre as quais se destaca a condução por 
excesso de álcool e as distrações ao vo-
lante provocadas, por exemplo, pelo uso 
indevido do telemóvel.

Para o tenente-Coronel Lourenço da 
Silva, Chefe da Divisão de trânsito da 
gNr, Zero Mortes na Estrada é uma meta 
ambiciosa, por isso exige um forte com-
promisso «de cada um de nós e das insti-
tuições para nos mantermos vivos». 

Se houver um contributo generalizado 
para melhorar as cifras da sinistralidade 
rodoviária, que Lourenço da Silva consi-
dera «absolutamente intoleráveis», então 
o objetivo de salvar vidas e evitar seque-
las e prejuízos poderá ser atingido.

João Queiroz, Presidente da Estrada 
Mais Segura, referiu que entre 2010 e 2015, 
comparativamente com todos os países 
da união Europeia, Portugal foi aquele 
que teve o melhor desempenho na redu-
ção percentual de vítimas mortais. 

Contudo, «nota-se uma falta de von-
tade de quebrar barreiras, de pensar 
diferente para fazer melhor. ir contra al-
gumas verdades estabelecidas», frisou o 
professor. 

Jorge Jacob, Presidente da associa-
ção Nacional de Segurança rodoviária, 
alertou para a utilização indevida dos 
telemóveis que «têm estado a levar aos 

maus resultados que temos tido e sobre-
tudo ao número de acidentes». 

Este responsável considera vital que os 
condutores tomem consciência do risco 
em que incorrem e fazem os outros incor-
rer, referindo que o desenvolvimento das 

“...há que 
continuar apostar 
nas políticas 
de segurança 
e prevenção 
rodoviária como 
forma de diminuir 
a sinistralidade nas 
estradas nacionais.”

tecnologias a bordo das viaturas ainda 
colocará mais pressão sobre estes as-
pectos comportamentais.

No mesmo dia, a aNSr divulgou dados 
que indicou que os acidentes nas estra-
das portuguesas provocaram este ano 
305 mortos, menos 22 do que em igual 
período de 2015. 

Por sua vez, o número de acidentes au-
mentou 5,5 por cento este ano, tendo-se 
registado, entre 01 de janeiro e 15 de se-
tembro, 89.368 desastres rodoviários, mais 
4.727 que no mesmo período de 2015.

Embora os dados recentes sejam po-
sitivos, Jorge Jacob alerta que «a sinis-
tralidade tem vindo a subir», e por isso 
há que continuar apostar nas políticas 
de segurança e prevenção rodoviária 
como forma de diminuir a sinistralidade 
nas estradas nacionais.

O Dia Europeu Sem Mortes na Estrada 
foi ainda sinalizado com diversas ações 
de sensibilização durante a Semana da 
Mobilidade (de 16 a 22 de setembro).
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a associação Nacional de Centros de inspeção automóvel (aNCia) realizou 
a sua Convenção Nacional anual no dia 14 de junho, sob o tema “inspeção 
a Motociclos, triciclos e Quadriciclos | Sinistralidade e Segurança”, no Centro 
de Congressos do Lagoas Park, em Porto Salvo, Oeiras.

a Convenção contou com a presença 
e intervenção de várias individualidades 
nacionais e estrangeiras, nomeadamen-
te, da autoridade Nacional de Seguran-
ça rodoviária (aNSr), da autoridade da 
Mobilidade e dos transportes (aMt), do 
instituto da Mobilidade e dos transportes 
(iMt, i.P.), da Policia de Segurança Públi-

ca (PSP), da Prevenção rodoviária Por-
tuguesa (PrP), da asociación Española 
de Entidades Colaboradoras de la ad-
ministración en la inspección tecnica 
de Vehículos (aECa) e da association of 
Motorcycle Manufacturers (aCEM).

a realização desta Convenção, pela 
qualidade dos contributos especializa-

dos que reuniu, pelos debates e pela 
elevada e interessada participação ve-
rificada, revelou-se constituir o principal 
fórum de discussão sobre o importante 
papel dos centros de inspeção na re-
dução da sinistralidade rodoviária, em 
particular, nos motociclos, triciclos e 
quadriciclos.

COnVenÇÃO anCia 2016
iNSPEÇÃO a MOtOCiCLOS, triCiCLOS E QuaDriCiCLOS 
SiNiStraLiDaDE E SEguraNÇa
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Exmo. Sr. Presidente da autoridade Na-
cional de Segurança rodoviária

Exmo. Sr. Vice-presidente da autoridade 
da Mobilidade e dos transportes

Exmo. Sr. representante das Forças da 
autoridades ou das Forças de Segurança

Exmos. Srs. representantes do instituto 
de Mobilidade e dos transportes terrestres

Exmo. Sr. representante da Federação 
do Motociclismo de Portugal

Exmos. Srs. Convidados
Caríssimos associados
Minhas senhoras e meus senhores
Bem-vindos a esta convenção da aN-

Cia subordinada ao tema “inspeção a 
Motociclos, triciclos e Quadriciclos, Sinis-
tralidade e Segurança”. 

Obrigado pela vossa presença nesta 
convenção.

Começo por uma saudação e agra-
decimento especial à presença do Sr. 
Presidente da autoridade Nacional de 
Segurança rodoviária, Sr. Eng. Jorge Ja-
cob e ao Sr. Vice-Presidente do Conse-
lho de administração da autoridade da 
Mobilidade e dos transportes, Sr. Prof. Dr. 
Eduardo Lopes rodrigues, aos represen-
tantes das Forças de Segurança, bem 
como a todos os ilustres oradores que 
responderam afirmativamente ao nosso 

“SÃO MaiS De VinTe anOS De DeDiCaÇÃO 
  à SegURanÇa RODOViÁRia”. 
 

convite e que muito nos honram com a 
sua presença. 

Em particular, Sr. Luis gutiérrez Pando, 
Presidente da aECa, Sr. antónio Perlot, Se-
cretário-geral da aCEM, associação Eu-
ropeia dos Construtores de Motociclos. 

Saúdo, também, a presença de todas 
as entidades gestoras de centros de ins-
peção, em particular, aos associados da 
aNCia.

Finalizo os meus agradecimentos diri-
gindo um cumprimento amigo a todos 
os patrocinadores, a quem agradeço 
publicamente todo o apoio manifesta-
do, quer do ponto de vista financeiro, 
quer do ponto de vista institucional. 

a todos vós, muito obrigado.
O tema desta Convenção especial-

mente dedicada à inspeção aos Moto-
ciclos, triciclos e Quadriciclos, assume, 
neste momento particular relevância 
por diversos fatores. 

Em primeiro lugar, gostaria de lembrar 
que a obrigatoriedade de inspeção a 
estes veículos foi regulada em 11 de ju-
lho de 2012, através do Decreto-Lei nº144 
de 2012. Volvidos quase quatro anos e 
considerando que os centros de inspe-
ção estarão em condições de iniciar a 
inspeção a estes veículos no decurso 

deste ano, consideramos adequado e 
necessário dedicar a convenção deste 
ano a este tema ,que assume elevada 
importância. 

Em segundo lugar, a aNCia sempre de-
fendeu que todos os veículos a motor e 
a reboque que circulam na via pública 
devem ser sujeitos a controlo técnico. Por 
motivos de segurança rodoviária, con-
trolo ambiental e garantia de conformi-
dade dos veículos defendemos, nesse 
sentido, um pacote de medidas - que já 
apresentámos ao governo -consideran-
do a dupla perspetiva do interesse públi-
co presente no exercício desta atividade 
e da salvaguarda da sustentabilidade e 
solvabilidade das atuais entidades ges-
toras de centros de inspeção. 

Em terceiro lugar, consideramos que 
deve ser promovida a melhoria da segu-
rança dos utentes da estrada mais vul-
neráveis. De acordo com um documento 
da Organização Mundial de Saúde, os 
condutores de veículos de duas rodas, 
assim como os peões e ciclistas, designa-
dos por utentes vulneráveis, estão menos 
protegidos e, por km percorrido, o fator 
de risco é largamente superior aos con-
dutores e passageiros de automóveis e 
outros de veículos de dimensão superior. 

pAulo AreAl | presideNte ANciA
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Convenção aNCia ‘16

RiSCO DO MOTOCiCLO VinTe 
VezeS SUPeRiOR

Com este propósito, permitam-me que 
faça uma referência a um estudo publi-
cado em 2003, pelo Conselho Europeu de 
Segurança rodoviária, que mostra que 
um ciclista tem oito vezes mais probabili-
dade de ser morto do que um condutor 
ou um passageiro de um carro; um peão 
tem nove vezes mais probabilidade de ser 
morto e um condutor ou passageiro de 
um motociclo vinte vezes mais.

De acordo com o parecer do Comité 
Económico e Social Europeu, sobre o 
pacote de inspeção técnica automóvel 
publicado no Jornal Oficial da união Eu-
ropeia de 15 de Fevereiro de 2013, “as ins-
peções técnicas dos veículos a motor de-
sempenham uma função essencial para 
a segurança rodoviária. Diariamente, na 
Europa, mais de cinco pessoas perdem a 
vida em acidentes provocados por defei-
tos técnicos do veículo e calcula-se que 
6% dos acidentes de automóveis e 8% 
dos acidentes de motociclos se devam 
a, pelo menos em parte, a esses defei-
tos”. Este Comité pronunciou-se favoravel-
mente sobre a necessidade de submeter 
os motociclos a inspeção, resultando deste 
parecer que pode constituir um contribu-
to para o objetivo de reduzir os acidentes 
rodoviários fatais em 50% até 2020, assim 
como reduzir, através de um maior e mais 

frequente controlo das emissões, o impac-
to ambiental do tráfego rodoviário, em es-
pecial no que respeito aos valores de CO2.

Não podemos ignorar estes factos nem 
a realidade em Portugal, no que se refere à 
sinistralidade com os veículos a motor de 
duas rodas. Face à maior fragilidade es-
trutural destes veículos, as consequências 
dos acidentes são geralmente mais gra-
ves para os utentes, colocando-os numa 
situação de grande vulnerabilidade.

De acordo com os dados da autorida-
de Nacional de Segurança rodoviária, 
referentes ao período de 2004 a 2013, pra-
ticamente todos os condutores de veícu-
los de duas rodas a motor envolvidos em 
acidentes sofrem ferimentos (95%) e são 
muitas vezes mortais. O mesmo não acon-
tece com os automóveis ligeiros, em que 
o número de vítimas representa menos de 
metade, 41% do total dos condutores en-
volvidos em acidentes.

Segundo ainda dados da autoridade 
Nacional de Segurança rodoviária, no 
ano de 2014, os ciclomotores e os motoci-
clos representaram 6% e 8%, respetivamen-
te, do número de veículos intervenientes 
em acidentes, ao que acresce o facto dos 
condutores de motociclos que faleceram 
nas nossas estradas ter aumentado 16,7%.

Neste enquadramento, consideramos 
necessária uma melhoria da segurança 
dos motociclos, triciclos e quadriciclos e, 

dos ciclomotores, cujas estatísticas de aci-
dentes são particularmente inquietantes.

inSPeÇÕeS BaiXaM 
SiniSTRaLiDaDe 

O controlo técnico será decisivamente 
um forte contributo para diminuir a sinis-
tralidade destes veículos. 

Minhas senhoras e meus senhores, é 
inegável que um veículo com inspeção 
técnica tem menos probabilidade de vir a 
estar envolvido num acidente de viação. É 
sabido que da inspeção resulta facilitada 
a manutenção e conservação dos veícu-
los, contribuindo assim para uma redu-
ção das avarias mais graves e da proba-
bilidade de ocorrerem falhas mecânicas, 
por vezes causadoras de acidentes.

temos, contudo, presente que para a 
redução da sinistralidade rodoviária con-
tribuem vários fatores e como tal as me-
didas de segurança rodoviária que têm 
sido implementadas atuam no âmbito 
dos três vetores responsáveis pela ocor-
rência de acidentes. 

Os centros de inspeção atuam, funda-
mentalmente, sobre o veículo. É sempre 
oportuno referir que em 1992, ano em 
que foi instituída a obrigatoriedade da 
realização das inspeções periódicas, as 
vítimas mortais em acidentes ascendiam 
a 2372, verificando-se desde essa data 
uma redução da sinistralidade, de tal 
modo que em 2014 morreram nas nossas 
estradas 482 pessoas.   

Contudo, verifica-se agora uma estag-
nação da tendência que se vinha a regis-
tar há já vários anos e os dados de 2015 
parecem apontar mesmo para uma inver-
são dessa tendência, suscitando alguma 
preocupação. 

De acordo com os dados da Comissão 
Europeia ( anunciados em Março deste 
ano), em 2015 perderam a vida nas estra-
das europeias 26 mil pessoas, estimando-
-se em 135 mil o número de pessoas que 
sofreram ferimentos graves, sendo de sa-
lientar e destacar o facto do custo social 
com a reabilitação, cuidados de saúde, 
danos materiais e etc., das mortes e le-
sões corporais na estrada, ascendem a 
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pelo menos 100 mil milhões de euros.
Neste comunicado da Comissão Eu-

ropeia, e citando a Comissária Europeia 
responsável pelos transportes, Violeta Bulc, 
cada morte ou ferimento grave é uma 
morte ou ferimento grave em demasia. al-
cançámos resultados impressionantes na 
redução do número de mortes na estra-
da ao longo das últimas décadas, mas a 
atual estagnação é alarmante para que 
a Europa possa alcançar o seu objetivo 
de reduzir para metade o número de mor-
tes na estrada até 2020. É necessário fazer 
muito mais.

De acordo com estes dados da Comis-
são Europeia, a taxa de mortalidade mé-
dia nas estradas europeias em 2015 foi de 
51,5 mortes por 1 milhão de habitantes, 
ou seja, de nível semelhante ao dos últi-
mos dois anos, tendo este abrandamento 
sido explicado pela Comissão devido a 
vários factores como, por exemplo, uma 
maior interação entre os utentes rodoviá-
rios desprotegidos e os motorizados.

Com o objectivo de reduzir para meta-
de o número de mortos na estrada até 
2020, a Comissão salienta a necessidade 
de intensificar os esforços de combate à 
sinistralidade, sendo o custo das medidas 
insignificante comparado com os custos 
sociais resultantes das mortes e lesões em 
acidentes na estrada.

Desde a implementação das inspec-
ções técnicas a veículos em Portugal, é 
por todos reconhecido o importante con-
tributo desta medida de segurança rodo-
viária para a redução da sinistralidade e 
melhoria da qualidade de vida.

a este propósito não posso deixar de 
referir o importante trabalho desenvolvido 
pelo iMt e o seu conselho diretivo, desta-
cando ainda o trabalho dos serviços de 
regulação técnica de qualidade e segu-
rança, assim como o departamento de 
inspeção de veículos e direção de servi-
ços e fiscalização deste instituto. 

uma particular nota para o trabalho 
desenvolvido pela autoridade Nacional 
de Segurança rodoviária, e mais recente-
mente pela autoridade de Mobilidade e 
dos transportes, pela completa disponibili-

dade e empenho com quem celebramos 
um importante protocolo de cooperação. 
O vosso papel e actuação tem sido fun-
damental e a vossa disponibilidade e 
interesse em dialogar e discutir todos os 
assuntos relacionados com a segurança 
rodoviária tem sido excepcional. Deixo 
aqui o nosso reconhecimento público 
deste facto e que poderão continuar a 
contar com a aNCia. 

ningUÉM DeVe MORReR
Ninguém deve morrer ou ficar perma-

nentemente incapacitado na sequência 
de um acidente rodoviário em Portugal. 
Para tal é necessário que a melhoria da 
segurança rodoviária seja considerada 
uma responsabilidade partilhada por to-
dos os intervenientes do sector.

 Esta responsabilidade partilhada con-
voca assim e de forma inequívoca esta 
associação no sentido de propor as me-
didas que ao nível da melhoria da segu-
rança dos veículos considerem que de-
vem ser implementadas. É o que temos 
feito e continuaremos a fazer com senti-
do de responsabilidade, disponibilidade 
para cooperação institucional e compro-
misso com o interesse público, que não 
é mais que o interesse das pessoas que 
nos servimos.

Minhas senhoras e meus senhores, a 
aNCia é a associação representativa das 
entidades gestoras de centros de inspec-
ção em Portugal. É a associação mais 
antiga deste setor, fundada em Dezembro 
de 1994, tomou posse a primeira direção 
em 11 de fevereiro de 1995. São mais de 
20 anos de dedicação e trabalho a este 
setor e à segurança rodoviária.  

Muito obrigado a todos os que ajuda-
ram a construir a associação que temos 
hoje e que ao longo do seu percurso foi 
acumulando experiência e um elevado 
património de credibilidade, prestigio e 
responsabilidade na sociedade civil, no 
âmbito deste setor de atividade. 

No inicio do mandato desta direção de-
finimos 3 objetivos estratégicos, que se re-
forçam mutuamente e que tem orientado 
a nossa ação.

unir a aNCia e unir o setor no seio da 
aNCia, desenvolver medidas para aproxi-
mação da aNCia aos associados e credi-
bilizar a associação e o setor.

Face aos objetivos estratégicos do setor 
definidos e aos resultados já alcançados, 
estou certos que estamos no bom cami-
nho. Destaco apenas algumas das nos-
sas linhas de acção prioritárias:

O reforço das qualificações dos profis-
sionais do setor. Entendemos como funda-
mental dotar os profissionais deste setor 
de competências de nível superior, tendo 
sido com este objectivo que celebrámos 
um protocolo de cooperação com o ins-
tituto Superior de Educação e Ciência 
para a criação de um quadro formativo 
de nível superior. Estamos certos que des-
te modo os profissionais do setor ficarão 
em condições de exercer a sua activida-
de com acrescidos níveis de qualidade e 
desempenho.

Convenção aNCia ‘16

“Ninguém deve 
morrer ou ficar 
permanentemente 
incapacitado na 
sequência de um 
acidente rodoviário 
em portugal. 
para tal é necessário 
que a melhoria 
da segurança 
rodoviária seja 
considerada uma 
responsabilidade 
partilhada por todos 
os intervenientes 
do sector”.
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Notícias

O segundo ponto que gostaria de des-
tacar está relacionado com as jornadas 
técnicas da aNCia. Estas jornadas con-
tribuem fortemente para um aperfeiçoa-
mento constante das competências dos 
profissionais deste setor, são um exemplo 
de atualização de conhecimento e de 
partilha de experiências e proporcionam 
um ambiente de discussão de enrique-
cedor quer pela qualidade das matérias 
abordadas quer pela elevada qualidade 
dos seus oradores. Este ano irão realizar-se 
no dia 13 de Outubro no Porto.

Em terceiro lugar gostaria de fazer re-
ferência ao Dia da inspeção técnica de 
Veículos. Esta iniciativa tem como objetivo 
promover e divulgar a inspeção técnica 
junto dos utentes através de um conjun-
to de iniciativas quer a desenvolver pelos 
centros de inspeção quer em articulação 
com a PSP e a gNr através de ações de 
fiscalização preventiva e pedagógicas, 
envolvendo ainda a aMt, o iMt e a autori-
dade Nacional de Segurança rodoviária. 
Escolhemos como dia da inspeção técni-
ca de veículos o dia 20 de Novembro. Esta 
data específica tem uma razão de ser. tra-
ta-se da data da publicação do Decreto-
-Lei 254/92, diploma que, em concreto, ins-
titui a obrigatoriedade da realização das 
inspeções periódicas obrigatórias.

COMiSSÃO De ÉTiCa inSTiTUÍDa
Em quarto lugar, gostaria de salientar 

a criação da Comissão Ética da aNCia.  
aprovamos recentemente, em assem-

bleia geral, uma alteração estatutária 
que criou a Comissão de Ética da aNCia. 
Esta comissão terá como competências 
assegurar o cumprimento do Código de 
Ética da aNCia, documento de elevada 
importância para este setor e que traduz 
os valores e princípios que devem nortear 
o exercício desta actividade. 

Esta comissão será constituída por 
personalidades de reconhecido mérito. 
anuncio hoje que a aNCia formalizou 
convite e foi aceite ao sr. Dr. rui Pereira 
para esta comissão de ética a. 

O sr. Dr. rui Pereira foi Secretário de Esta-
do da administração interna e Ministro da 
administração interna. Foi juiz conselheiro 
do tribunal Constitucional. Professor con-
vidado nas faculdades de Direito da uni-
versidade Nova de Lisboa e da Lusíada, 
bem como no instituto Superior de Ciên-
cias Políticas e Segurança interna, sendo 
uma personalidade de relevo nacional e 
detentor de um curriculum brilhante.

ao Sr. Dr. rui Pereira os nossos sinceros 
agradecimentos pela honra que nos dá 
em fazer parte desta Comissão de Ética 
da aNCia. 

a par destes projectos destaco ainda a 
realização das convenções da aNCia que 
seguramente constituem um momento 
enriquecedor de discussão e partilha de 
conhecimentos e experiências e são um fó-
rum de discussão das principais questões, 
desafios e preocupações deste setor.

Hoje somos uma associação mais forte 
e representativa, mais capaz de conferir a 

este setor de atividade a visibilidade e a me-
recida importância e afirmação nacional 
e internacional, face ao importante papel 
que desempenha na nossa sociedade. 

ao longo dos 20 anos assistimos a uma 
evolução muito significativo do setor da 
inspeção técnica de veículos ao nível dos 
procedimentos, da exigência, do rigor, da 
qualidade e do apetrechamento técnico. 

Os centros de inspeção tiveram mais 
uma vez de se adaptar aos novos requi-
sitos técnicos e de criar as condições ne-
cessárias para a realização das inspeções 
aos motociclos, triciclos e quadriciclos. 

Num país onde abundam os proble-
mas e as conversas inacabadas sobre 
soluções a aNCia tem procurado posi-
cionar-se como parceiro fiável e consis-
tente de todas as partes interessadas 
na segurança rodoviária, alinhada com 
objetivos nacionais de longo prazo que 
transformem Portugal numa referência 
positiva.

Minhas senhoras e meus senhores, o 
caminho a percorrer para criar uma cul-
tura de segurança rodoviária transversal 
a toda a sociedade requer um esforço 
coletivo significativo. assumindo-se como 
um desafio da maior importância para 
o nosso futuro e naturalmente e sem ex-
cepção convoco todos os portugueses. 
Estamos todos convocados e contamos 
com todos. 

Desejo por isso uma excelente conven-
ção a todos vós.

Muito Obrigado.  

“As convenções da ANciA 
constituem um momento 

enriquecedor 
de discussão e são um 

fórum de discussão 
das principais questões, 

desafios e preocupações 
deste setor.”
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João Queiroz, presidente da associação Estrada mais Segura, 
foi o primeiro orador e centrou o seu discurso na obrigação que 
todas as entidades relacionadas com a segurança rodoviária 
têm de "salvar mais vidas" nas estradas portuguesas.

referindo a Estratégia Nacional de Segurança rodoviária, João 
Queiroz recordou que já em 2009 se determinava a necessidade 
de inspeções periódicas obrigatórias a motociclos.

No entanto, essa ideia só se transformou em lei publicada em 
2012 e a sua aplicação aguarda luz verde do governo, com os 
centros de inspeção apetrechados e prontos a executar.

Criticando os habituais atrasos entre o pensar bem e agir ade-
quadamente, João Queiroz levantou uma questão pertinente e 
que endereça sérias responsabilidades às autoridades políticas 
que já detiveram o poder executivo.

 «Levamos tanto tempo entre o momento em que decidimos 
e o tempo de aplicação das decisões que seguramente perde-
mos oportunidades (vidas) entre um momento e outro» - acen-
tuou este especialista. Para João Dias é mais do que tempo de se 
alterar esta forma de atuar no campo da segurança rodoviária, 
pois «salvar vidas é uma prioridade, de todos».

O presidente da Estrada Segura referiu-se ainda ao impacto 
económico da insegurança rodoviária, sublinhando que segun-
do um estudo da união Europeia a sinistralidade nas estradas 
custou a cada português 190 euros. "Caso tivéssemos atingido 
em Portugal os resultados de redução da sinistralidade obtidos 
em Espanha, em termos de mortos e feridos por milhão de habi-
tantes, o custo da insegurança rodoviária teria sido de apenas 
130€ por cidadão. 

Para João Queiroz, uma atitude firme e decidida, cumprindo 
prazos que as próprias normais legais previram, teria permitido 
poupar à economia portuguesa mais de 600 milhões de euros, 
pela não destruição de valor.

João Queiroz frisou também que as inspeções técnicas não 
podem ser vistas como um ato administrativo, mas como ato de 
segurança, uma forma das pessoas de se consciencializarem e 
contribuírem para a diminuição do número de vítimas. 

João Queiroz, presidente da Associação estrada mais segura João dias, professor do instituto superior técnico 
e especialista em dinâmica dos Acidentes rodoviários

“SaLVaR ViDaS 
É UMa PRiORiDaDe, De TODOS”

“inVeSTigaÇÃO De SiniSTROS 
aJUDa a MeLHORaR SegURanÇa”

O professor João dias partilhou a sua experiência de peri-
to na investigação de  sinistros e no uso dos dados recolhidos 
como fonte de reflexão sobre a sinistralidade rodoviária dos veí-
culos de duas rodas motorizados.

Em primeiro lugar, João Dias evidenciou preocupações com 
a investigação correcta dos factos da sinistralidade e suas ver-
dadeiras causalidades, com vista a uma compreensão cabal 
da realidade que se pretende controlar.

Só com a informação verificada pode haver uma explicação 
verdadeira dos sinistros e suas consequências e esta informa-
ção é relevante quer para as autoridades quer para os fabri-
cantes de viaturas, bem como para todas as partes interessa-
das na segurança rodoviária.  

Segundo João Dias os acidentes com motociclos represen-
tam sensivelmente um quarto da sinistralidade mortal, com cer-
ca de 21% das vítimas mortais, 24,5% dos feridos graves e 16,8% 
dos feridos leves.

O professor do técnico apresentou números impressionantes, 
ao afirmar que de dois em dois dias morre um motociclista e 
que todos os dias é registado um ferido grave e dezassete fe-
ridos leves.

Sobre o tema da Segurança do Veículo e das inspeções Pe-
riódicas, reconheceu a importância de poderem ser aplicadas 
as inspeções obrigatórias aos motociclos, com vista a controlar 
as condições de segurança ativa do veículo. 

Segundo o especialista, a informação disponível permite afir-
mar que alguns dos acidentes mais frequentes devem-se a fa-
lhas ou desequilíbrios no sistema de travagem. 

«Não há o cuidado com a substituição das pastilhas, do óleo 
dos travões», afirmou.

Nas suas preocupações de segurança, João Dias contem-
plou não só dos motociclos acima dos 250cm/3, mas todos 
os veículos de 2 rodas, incluindo os ciclomotores, motociclos 
com cilindrada abaixo dos 250cm/3 e outros veículos que ain-
da não estão contemplados nas inspeções, nomeadamente 
os tratores agrícolas.



ANCIA n.º 412

O subcomissário Hélder machado, comandante da esquadra 
de Sinistralidade rodoviária da Divisão de trânsito do COMEtLiS, 
finalizou o primeiro painel com apresentação dos números da rea-
lidade da Sinistralidade rodoviária na área de divisão de trânsito.

Para efeito da sua análise, Helder Machado focou-se nas prin-
cipais causas de acidentes rodoviárias: o excesso de velocida-
de e condução sob efeito do álcool.

Nos sinistros ocorridos na sua área de jurisdição entre 2014 
e os primeiros meses de 2016 só 17 condutores apresentaram 
uma taxa de álcool no sangue considerada crime. 

relativamente a 2014, 12,3% dos condutores não conduziam 
sob o efeito de álcool, número que aumentou em 2015 para 
18% e em 2016 a taxa já ronda os 33,5%. 

«Cada vez mais há uma consciencialização do perigo da 
condução sob o efeito de álcool, registando-se uma diminui-
ção dos comportamentos de risco», afirma o subcomissário.

Como forma de evitar os acidentes, a divisão de trânsito reali-
za ações de fiscalização para controlar o excesso de velocida-
de, disciplinando o comportamento dos condutores.

 «Se a velocidade for controlada, o número de acidentes di-
minui. O nosso objetivo é combater a sinistralidade, tornar as 
estradas mais seguras».

Para finalizar, o subcomissário reconheceu que o combate à 
sinistralidade rodoviária exige um esforço conjunto entre entida-
des coma a aNSr, entidades fiscalizadoras, Prevenção rodoviá-
ria Portuguesa, iMt, autoridade Judiciária e todas os organismos 
que de uma forma direta ou indireta contribuem com ideias 
que visam reduzir o número de acidentes na estrada. 

apesar dos esforços dessas instituições, o responsável consi-
dera que parte dos acidentes ocorrem por falta de civismo, por 
isso «devemos apelar ao civismo dos motociclistas», concluiu.

Filipe palhau, diretor da polícia municipal de oeiras

“Se a VeLOCiDaDe FOR 
COnTROLaDa O nÚMeRO 
De aCiDenTeS DiMinUi. 
O nOSSO OBJeTiVO É COMBaTeR 
a SiniSTRaLiDaDe”

Hélder machado, comandante da esquadra 
de sinistralidade rodoviária da divisão de trânsito do cometlis

“É iMPORTanTe 
a CaRaCTeRizaÇÃO 
DO MUniCÍPiO: 
FiSiOgRaFia, ReLeVO, 
aSPeTOS SOCiOeCOnóMiCOS 
e DeMOgRÁFiCOS, 
MOViMenTOS PenDULaReS 
e inDiCaDOReS De MOBiLiDaDe”

O intendente Filipe palhau, Diretor da Polícia Municipal de 
Oeiras, defendeu a importância das políticas locais no comba-
te à sinistralidade rodoviária.

 Nas políticas de prevenção «não podemos deixar de ter em 
conta fatores como a caracterização do município, fisiografia, o 
relevo, aspetos socioeconómicos e demográficos, movimentos 
pendulares e indicadores de mobilidade», disse este responsável.

O responsável pela força policial do município de Oeiras ad-
mitiu que os condutores dos motociclos, triciclos e quadriciclos 
estão mais expostos aos fatores de risco próprios da circulação 
rodoviária e que isso é uma preocupação para quem tem de 
zelar pela segurança de todos. 

Com vista a baixar os números da sinistralidade na comuni-
dade de utilizadores de motociclos, Filipe Palhau advoga  uma 
resposta global, multidisciplinar e proativa.

Entende este responsável que deve apostar-se numa cultura 
de responsabilidade dos condutores face ao risco específico 
deste tipo de viaturas, procurando propagar conhecimento de 
diversas áreas relacionadas com a segurança na rodovia e 
fazê-lo de uma forma permanente e consistente, para elevar o 
estado de consciência de todos os intervenientes.

Para Filipe Palhau o propósito de segurança implica integrar a 
questão humana, o veículo, a infraestrutura, o meio ambiente, a 
qualidade funcional dos seus utentes e a utilização de métodos 
de observação inteligente em tempo real.
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eduardo lopes rodrigues, vice-presidente da Autoridade 
da mobilidade e dos transportes (Amt)

“iMPOSiÇÃO De ReQUiSiTOS 
TÉCniCOS e VeRiFiCaÇÃO 
DO SeU CUMPRiMenTO 
É UM iMPeRaTiVO naCiOnaL 
e COMUniTÁRiO”

eduardo lopes rodrigues, vice-presidente da autoridade da 
Mobilidade e dos transportes, começou por explicar as funções 
de regulação económica independente da aMt e o seu método. 

«Verificamos a conformidade com o ordenamento jurídico por-
tuguês no contexto da uE e depois avançamos com a análise 
para as questões regulatórias», afirmou o responsável. 

Numa segunda fase, a aMt procura contribuir para prevenir fa-
lhas de mercado, sem gerar falhas de Estado. 

relativamente aos Centros de inspeção técnica automóvel, a 
autoridade tem uma perspetiva tripla: a do investimento empre-
sarial privado, o interesse dos cidadãos e o impacto que a sua 
atividade tem para os contribuintes de Portugal. 

Eduardo Lopes rodrigues explicou que a imposição de deter-
minados requisitos técnicos aos veículos automóveis e a verifica-
ção do seu cumprimento é um imperativo nacional e comunitá-
rio, que tem por objetivo a salvaguarda da segurança rodoviária 
e a promoção da sustentabilidade ambiental. Para este respon-
sável da aMt, o quadro legal europeu é vinculativo e «nesse sen-
tido obriga todos os Estados a cumprir as datas fixadas na lei». 

No que respeita à interface entre a aMt e a aNCia, Eduardo 
Lopes rodrigues considerou que esta se tem vindo a sustentar a 
partir de duas matrizes: a polaridade do investimento produtivo 
com o adequado retorno económico e a centralidade do de-
senvolvimento sustentável. 

Estes desafios necessitam de um esforço económico suple-
mentar para fazer face à nova realidade, uma vez que os centros 
de inspeção tiveram de fazer volumosos investimentos para po-
der receber as inspeções aos motociclos. 

a aMt olha para os centros sobretudo como empresas, o que 
significa que têm de ser competitivos, posicionando-se numa li-
nha de internacionalização. 

luis Gutiérrez pando, presidente da Associación española 
de entidades colaboradores de la Administración en la 
inspección tecnica de vehículos (AecA-itv)

“a inSPeÇÃO PaRa 
CiCLOMOTOReS ReDUziU MORTeS 
URBanaS De 30% PaRa 8,85%”

luis Gutiérrez pando, Presidente da associación Española de 
Entidades colaboradores de la administración en la inspección 
tecnica de Vehículos (aECa-itV), homóloga da aNCia trouxe à 
convenção a experiência do país vizinho.

O presidente da associação espanhola destacou que já em 
2010 a Comissão Europeia se comprometeu a apresentar pro-
postas com o objetivo de incluir os veículos de duas rodas no 
sistema de inspeções.

O quadro geral deste compromisso sustentava que até 2050 
deveria atingir-se ou aproximar-se do objetivo "zero mortes" na 
estrada, sendo que até 2020 se pretende reduzir para metade as 
vítimas na estrada. 

Em Espanha a inspeção de veículos está estabelecida desde 
1985 e o primeiro passo dado para a inspeção técnica de ciclo-
motores foi formalizado em 1998, quando se modificou o regu-
lamento de veículos. «Os ciclomotores, embora representem um 
percentual de apenas 7,5% do total de viaturas em circulação, 
foram responsáveis por mais de 30% das mortes em acidentes 
de trânsito em áreas urbanas», afirmou o responsável espanhol. 

Para controlar este fenómeno, em Espanha procedeu-se à eli-
minação da circulação de ciclomotores que não estavam em 
condições de segurança apropriadas, havendo uma redução 
percentual nos veículos da frota total. 

Nos primeiros seis anos de aplicação desta medida de inspec-
ção obrigatória para os ciclomotores o impacto na redução da 
percentagem de mortes em acidentes de áreas urbanas foi de 
de 30% para 8,85%. 

anCia e eSPanHOLa aeCa-iTV eSTReiTaM ReLaÇÕeS
a aNCia e a sua homóloga aECa assinaram dia 14 de junho, 

um protocolo de cooperação com vista a estreitar a relação 
entre as duas associações.O protocolo institui mecanismos de 
colaboração entre as duas entidades, estabelecendo pontes de 
diálogo entre Portugal e Espanha nas áreas de interesse comum.



ANCIA n.º 414

António perlot, secretário Geral da Acem José pinheiro, diretor de serviços do imt

O segundo painel foi encerrado por António perlot, Secretá-
rio geral da aCEM, associação dos Construtores Europeus de 
Motociclos.

Fundada em 1994 e com sede em Bruxelas, a aCEM é a es-
trutura representativa da "indústria L" (veículos de duas, três e 
quatro rodas).

antónio Perlot centrou a sua apresentação no novo quadro 
europeu para os veículos da categoria L, dando conta das no-
vidades legislativas provenientes de Bruxelas.

Segundo o secretário-geral da aCEM, a Comissão Europeia 
decidiu rever o quadro legislativo com vista a estabelecer re-
gras atualizadas sobre o controlo técnico dos veículos a motor, 
com vista a reforçar a segurança rodoviária e a proteção do 
ambiente. 

a CE propôs um novo pacote legislativo que visa apoiar a 
redução de mortes nas estradas para metade até 2020 e au-
mentar os esforços de redução das emissões relacionadas com 
a falta de manutenção dos veículos. 

Neste quadro regulamentar europeu ganha especial desta-
que a necessidade de durante as inspeções periódicas verifi-
car a condição técnica do veículo também quanto a emissões 
poluentes e sonoras. 

as novas leis europrias assegurarão que os futuros veículos 
desta categoria vão poluir menos e atender aos mais altos pa-
drões de segurança possível.

“aS nOVaS LeiS eUROPeiaS 
eXigeM QUe OS FUTUROS 
VeÍCULOS Da CaTegORia L 
POLUaM MenOS”

O Diretor de Serviços do iMt, José pinheiro, proferiu a sua in-
tervenção no terceiro painel, subordinado à temática "Contri-
buto das inspeções Periódicas aos Motociclos na Segurança 
rodoviária".

José Pinheiro começou por apresentar as três áreas do iMt 
que garantem que os veículos podem continuar a circular nas 
estradas: a área da homologação técnica de veículos, a área 
da inspeção técnica de veículos e a área da certificação da 
reparação. 

No quadro do tema em análise, José Pinheiro referiu o decre-
to-lei nº 144/2012, que tornou obrigatório a inspeção periódica 
de motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior 
a 250 cm3. 

De acordo com os dados fornecidos aos participantes por 
este alto quadro do iMt, atualmente estão matriculados no 250 
mil veículos desta categoria, sendo portanto este o universo de 
veículos aos quais se aplica a lei que impõe a obrigatoriedade 
de inspeção técnica. 

as inspeções periódicas aos motociclos serão efetuadas pe-
los centros numa área especialmente prevista para o efeito e 
com o equipamento obrigatório adequado, designadamente: 
frenómetro; regloscópio; analisador de gases de escape; opací-
metro; velocímetro; sonómetro. 

José Pinheiro referiu-se ainda à rede nacional de centros de 
inspecções afirmando que existem 170 centros em operação 
devidamente autorizada e que foram manifestadas intenções 
de se abrirem mais 77. 

Para este responsável, as inspeções técnicas devem dar es-
pecial atenção à travagem, às emissões, às luzes, aos eixos, às 
rodas, aos pneus e à suspensão. 

Fiscalizar os efeitos ambientais das viaturas e valorizar o com-
bate à fraude são também variáveis fundamentais das inspe-
ções obrigatórias e uma das missões do setor.

“É iMPORTanTe COnTROLaR 
eFeiTOS aMBienTaiS 
e COMBaTeR a FRaUDe”
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Jorge Jacob, presidente da ANsr rosa pita, vice-presidente da prevenção rodoviária portuguesa

Jorge Jacob, presidente da autoridade Nacional de Seguran-
ça rodoviária, trouxe à convenção um balanço sobre a sinis-
tralidade.

Os dados divulgados permitem ter algum optimismo sobre a 
evolução, mas com alguma apreensão relativamente à tendên-
cia atual que os números mais recentes testemunham.

Este responsável público apresentou alguns gráficos que aju-
daram os participantes a fazer uma leitura detalhada da evolu-
ção da sinistralidade rodoviária nos últimos anos. 

Na última década houve um aumento de 18% do número de 
motociclos em circulação, registando-se uma redução de 35% 
do número de mortes causadas por motociclos e de 42% nas 
mortes causadas por ciclomotores. 

Contudo, nos motociclos houve um agravamento de 7% nos 
feridos graves enquanto se verificou nos ciclomotores uma redu-
ção de 10% nesta categoria de danos pessoais. 

Estes números de sinistros para ciclomotores e motociclos e 
suas consequências fatais ou graves são globalmente conver-
gentes com os objetivos quantitativos definidos para a redução 
da sinistralidade rodoviária. 

Quanto a um conhecimento mais detalhado da realidade, 
Jorge Jacob apresentou alguns dados relevantes para a com-
preensão da sinistralidade com motociclos. 

Segundo estes dados divulgados pelo presidente da aNSr 
apenas 2% dos acidentes são causados por deficiências técni-
cas nos ciclomotores. 

relativamente à análise de uma amostra de 700 veículos, 165 
estavam com defeito e, dentro desses, 56 tinham o defeito que 
foi relevante para o que determinou o acidente. 

«um valor significativo, que se espera as inspeções obrigató-
rias contribuam para baixar», disse o responsável.

 Jorge Jacob referiu ainda que a maioria das causas dos aci-
dentes se deve, em primeiro lugar, aos pneus, travões, motor e, 
por último, às luzes. 

“eSPeRa-Se QUe aS inSPeÇÕeS 
OBRigaTóRiaS COnTRiBUaM 
PaRa BaiXaR SiniSTRaLiDaDe”

rosa pita, vice-presidente da Prevenção rodoviária Portugue-
sa, centrou a sua intervenção na ideia de incrementar o conhe-
cimento e a preparação dos utentes das rodovias como forma 
de prevenir os riscos de sinistralidade.

Para esta responsável da PrP, é altamente desejável que os 
poderes públicos favoreçam um processo de formação contí-
nuo, que deve começar cedo e haverá de fomentar o sentido 
de responsabilidade cívica de quem anda nas estradas.

Para rosa Pita, além dos fatores técnicos que as inspeções 
permitem de algum modo circunscrever há que levar em linha 
de conta nas políticas de prevenção a dimensão comporta-
mental, com as suas motivações e especificidades.

a responsável referiu-se a um estudo da PrP relativamente a 
motociclos para afirmar que neste universo há problemas que 
certamente podem ser resolvidos com uma prática de certifica-
ção técnica periódica.

No referido trabalho da PrP, dos 865 motociclos observados, 
4,8% não tinham qualquer sistema de iluminação em funciona-
mento, 4% só tinham as luzes da frente ligadas e 1,9% só tinham 
as luzes de trás. 

Para rosa Pita é desejável e é possível fazer evoluir positiva-
mente estes números, desde que se avance com a fiscalização 
técnica dos motociclos.

Para a vice-presidente da PrP é positiva uma medida que 
contribui para a manutenção das condições de funcionamen-
to e segurança de todo o equipamento. 

“MeLHORaR CaPaCiDaDeS DOS 
UTenTeS É UMa DaS MeDiDaS 
PaRa a PReVenÇÃO”
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Convenção aNCia ‘16

1. a Convenção afirmou a importância 
e o contributo da inspeção de veículos 
na melhoria da segurança rodoviária e 
da qualidade de vida em Portugal, 

2. a criação de uma verdadeira cultura 
de segurança rodoviária implica reforçar 
a proximidade com os utentes de modo 
a posicionar a inspeção técnica aos 
veículos como um contributo para a se-
gurança do utilizador do veículo e não 
apenas como uma imposição do Estado, 

3. Os acidentes com os ciclomotores e 
motociclos, face à sua maior fragilidade 
estrutural, apresentam geralmente, con-
sequências mais graves para os utentes 
destes veículos, colocando-os numa si-
tuação de grande vulnerabilidade,

4. Os ciclomotores e os motociclos são 
a categoria com mais mortos por cada 
1000 veículos em circulação e, de 2 em 
2 dias, morre um ocupante deste destes 
veículos,

5. Por veículo em circulação (veículo 
seguro) morrem 12 vezes mais motociclis-
tas do que condutores de veículos auto-
móveis, 

6. O número de vítimas nos motociclos 
aumentou de 2010 para 2014, tendo os 
veículos de duas rodas motorizados apre-
sentado, em 2014, 21% de vítimas mortais, 
24.5 % feridos graves e 16.8% feridos leves, 

COnCLUSÕeS Da COnVenÇÃO 
7. as inspeções técnicas darão um 

contributo importante para a redução 
da sinistralidade dos motociclos, desig-
nadamente pela fiscalização das mo-
dificações efetuadas nos veículos, pela 
verificação dos seus elementos de se-
gurança ativa e pelo controlo de outros 
itens técnico, como ausência de espe-
lhos, piscas, pneus com piso não regula-
mentar e matrículas dobradas,

8. as inspeções devem ser estendidas a 
todos os veículos motorizados e realizadas 
com rigor, pois assumem elevada impor-
tância do ponto de vista ambiental (emis-
são e ruído) e têm um efeito importante na 
redução do sentimento de impunidade,

9. Em 2014, os acidentes rodoviários 
custaram a cada português 190 euros. 
Caso tivessem sido atingidos resultados 
de prevenção semelhantes aos de Espa-
nha esse custo teria sido de 130 euros por 
habitante. Preconiza-se, pois, uma atitude 
de firmeza na prossecução do Objetivo 
Operacional n.º 21 na aNSr, que previa a 
introdução as inspeções periódicas nos 
motociclos, triciclos e quadriciclos até 
2010 e que ainda não se encontra em 
execução, com custos de sinistralidade 
adicional no valor de 600 milhões de eu-
ros só no ano de 2014.

10. O Plano Estratégico de Segurança 

rodoviária 2016-2020 define como obje-
tivo uma descida de 55% no número de 
mortos por milhão de habitantes. Para 
atingir este objetivo é prioritário alargar 
progressivamente o regime de inspeção 
periódica obrigatória a todas as catego-
ria de veículos a motor, bem como intro-
duzir a obrigatoriedade de inspeção no 
momento da transação de veículos.

11. a experiência de inspeção aos ci-
clomotores e motociclos em Espanha de-
monstra claramente que são de esperar 
resultados extremamente positivos nos 
seguintes aspetos: 

a. Eliminação da circulação de veícu-
los sem condições de segurança apro-
priadas; 

b. Forte redução da percentagem de 
mortes em acidentes rodoviários (de 30% 
para 8,85% em Espanha); 

c. Diminuição sensível dos níveis de po-
luição sonora; 

d. Limitação dos problemas com a ilu-
minação e emissões poluentes.

12. O contributo significativo das inspe-
ções técnicas na prevenção rodoviária 
deverá continuar a ser complementado 
com uma forte ação por parte dos agen-
tes fiscalizadores do trânsito, nomeada-
mente pela Polícia de Segurança Pública 
e guarda Nacional republicana.

Convenção aNCia ‘16
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a aNCia realizou mais uma edição das 
Jornadas técnicas no dia 18 de Outubro, 
em Leça da Palmeira. 

Foram abordados e discutidos temas 
de elevado interesse para o setor, divi-
didos por quatro sessões de apresenta-
ções. Desenvolvendo inúmeras temáticas 
e especialidades, partilharam-se conhe-
cimentos e experiências, contribuindo 
para o aperfeiçoamento de competên-
cias de todos os presentes.

O evento contou com um número mui-
to significativo de profissionais, que desta 
forma manifestaram a enorme vontade e 
empenho que têm em estar permanen-
temente atualizados e em adaptar-se às 
constantes mudanças do setor.

O nosso agradecimento a todos os 
participantes nestas jornadas, nomeada-
mente, aos ilustres representantes do iMt 
i.P., às entidades gestoras de centros de 
inspeção, em particular, aos associados 
da aNCia e aos seus profissionais que 
marcaram presença nestas jornadas.

uma palavra especial de agradeci-
mento a todos os oradores pela disponi-
bilidade demonstrada e pela qualidade 
técnica das suas intervenções, assim 
como às empresas que apoiaram a reali-
zação deste evento.

a Sessão i, moderada por Carlos San-
tos, abordou os temas “Enquadramento 
Legislativo” (Decreto-Lei nº 144/2012 e 
Portaria nº 221/2012), “apresentação de 
estudo técnico sobre linhas de inspeção 
de pesados / ligeiros” e “apresentação 
do curso de inspetor categoria M”, defen-
didos, respetivamente, por gabriel almei-
da e Silva, afonso Lopes e antónio Nunes.

a Sessão ii foi subordinada ao tema 
“revisão da classificação de deficiências” 
(de acordo com a Diretiva 2014/45/CE) e 
moderada por Pedro Dias, onde os parti-
cipantes puderam testemunhar os contri-
butos de Nuno Martins e José Madureira.

a Sessão iii, moderada por Paulo Lara, 

Jornadas técnicas

foi referente ao tema “inspeção técnicas: 
Novas metodologias e ensaios de trava-
gem” e contou com a intervenção de 
Carlos alcobia.

a quarta e última sessão, com o tema 
“a importância social do inspetor na se-
gurança e combate à sinistralidade ro-
doviária”, foi moderada por giuseppe Ni-
gra e encaminhada por Francisco Nunes 
e João Queiroz.

COnCLUSÕeS
No final das Jornadas, gabriel almeida e 

Silva apresentou as conclusões referentes 
a todas as temáticas abordadas. reforçou 
a necessidade urgente da publicação da 

JORnaDaS TÉCniCaS anCia ‘16
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Jornadas técnicas

legislacão adequada para o início das 
inspecões aos motociclos, triciclos e qua-
driciclos, tendo em conta os avultados 
investimentos que as Entidades gesto-
ras efetuaram para adaptação e cum-
primento dos novos requisitos técnicos, 
assim como o contributo da inspecão 
técnica destes veículos na segurança 
rodoviária.

relativamente ao estudo apresentado 
sobre linhas de inspeção de pesados/
ligeiros, conclui-se que as linhas com fre-
nómetro de pesados e ligeiros serão de 
utilização mista, não tendo sido identifi-
cada qualquer razão técnica para justifi-
car a alteração jurídica das Linhas Mistas 
referidas na Portaria n.º 221/2012, altera-
da pela Portaria 378-E/2013.

Foi apresentado o curso da Categoria 
M, desenvolvido pela aNCia em articula-
ção com o iSEC, que pretende ser uma 
formação de alto nível e que inclui co-
nhecimentos e capacidades de nível su-
perior, pretendendo conciliar a vertente 
do conhecimento através do ensino e da 
formação com a componente profissio-
nal qualificada.

No âmbito da apresentação da pro-
posta de revisão da classificação de 
deficiências, ficou claro que a Diretiva 
2014/45/uE irá trazer profundas altera-
ções ao conjunto das deficiências e que 
a proposta apresentada pela aNCia jun-
to do iMt i.P., com as necessárias adapta-
ções, irá permitir dar um impulso decisivo 
para a melhoria da qualidade do serviço 
prestado pelos centros de inspeção, num 
contexto em que a Diretiva harmoniza os 
procedimentos de inspeção na união 
Europeia e reforça o papel da inspeção 
técnica como garantia da aptidão de 
um veículo para circular na via pública.

enSaiOS De TRaVageM
No âmbito das novas metodologias e 

ensaios de travagem, foram abordados, 
por categoria, os desafios técnicos na 
área de travagem dos veículos. 

Na Categoria L: sistemas combinados e 
sistemas com acionamento único ou em 
conjunto. 

Nas Categorias M, N, e O, com apli-
cação da norma iSO, foram apontadas 
questões inerentes à aplicação da iSO 
21069 e/ou uniformização de metodolo-
gias Na Categoria O2, equipada com tra-
vões de inércia, foi abordada o processo 
de homologação, bem como a avalia-
ção da sua tara versus peso bruto.

relativo ao tema da importância so-
cial do inspetor na segurança e comba-
te à sinistralidade, destacou-se a impor-
tância social do inspetor no combate à 
sinistralidade. 

Foi abordado o conceito de “artesana-
to do trabalho” nos seus diferentes tipos: 

artesanato das tarefas, das relações e 
Cognitivo e o que pode ser feito para 
que no trabalho sejam melhor utiliza-
dos os pontos fortes de cada inspetor, 
reforçando-se, assim, o contributo do ins-
petor para um fim maior – a Segurança 
rodoviária.

Foi ainda destacado o papel do inspe-
tor na segurança e no combate à sinis-
tralidade rodoviária, reiterando-se que a 
inspeção técnica de veículos tem como fi-
nalidade tornar as estradas mais seguras, 
assim como o contributo dos centros de 
inspeção para a Sociedade, os quais têm 
como objetivo: salvar vidas humanas.
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Semana das inspeções a Veículos foi 
uma iniciativa da aNCia para comemo-
rar duas décadas de inspeções técnicas 
em Portugal e promover uma cultura de 
segurança rodoviária baseada na confor-
midade das viaturas e na sensibilização 
dos condutores para o cumprimento dos 
seus deveres legais e de cidadania.

De 20 a 28 de Novembro, esta iniciativa 
da aNCia integrou diversas ações com 
diferentes parceiros e com a mobilização 
dos centros de inspeção associados, com 
vista a uma vasta e efetiva conscienciali-
zação para a importância de manter as 
viaturas em conformidade. 

uma das ações mais participadas foi o 
Dia aberto dos centros de inspeção, que 
durante toda a semana propiciou em 
todo o País a visita de grupos escolares, 
com vista a mostrar por dentro o proces-
so de verificação técnica das viaturas e 
sensibilizar os jovens estudantes para a re-
levância da certificação no processo de 
prevenção dos acidentes rodoviários.

Em diversos centros de associados da 
aNCia estas "visitas de estudo" transfor-
maram a rotina das inspeções numa ver-
dadeira aula prática sobre segurança ro-
doviária, com os profissionais dos centros 
a apresentarem aos alunos os procedi-
mentos técnicos e a sua razão de ser.

Esta perspectiva de integração da ativi-
dade dos centros com os desígnios peda-

SeMana DaS inSPeÇÕeS PROMOVe SegURanÇa
gógicos das escolas enquadra-se na po-
lítica de responsabilidade social do setor 
das inspeções e traduz uma forma de coo-
peração com o sistema educativo que faz 
todo o sentido estratégico, pois que muitas 
vezes são os filhos que mais depressa sen-
sibilizam os pais para o cumprimento de 
regras de civilidade na estrada.

No quadro de iniciativas da Semana 
das inspeções importa ainda relevar a 
realização, em 23 de novembro, de uma 
Conferência subordinada ao tema “as ins-
peções de veículos e a segurança rodo-
viária”, que reuniu diversos especialistas 
nesta temática.

O evento teve lugar nas instalações da 
Controlauto, no Prior Velho e nele partici-
param cerca de três dezenas de associa-
dos, entidades oficiais e parceiros institu-
cionais do setor das inspeções técnicas.

a primeira intervenção foi assegurada 
pelo tenente-Coronel Lourenço e Silva, res-
ponsável da gNr, que apresentou uma 
comunicação com o tema «Sinistralidade 
rodoviária - Desafios - a visão da guarda».

Em síntese, este militar defendeu que 
é preciso reforçar os meios alocados ao 
controlo dos factores de insegurança ro-
doviária, já que o crescimento do parque 
de viaturas, a qualificação das rodovias e 
a disponibilidades de tecnologias intrusi-
vas, como os smartphone, implicam um 
crescimento das variáveis de risco. 

Na segunda intervenção, José Manuel tri-
goso, presidente da Prevenção rodoviária 
Portuguesa (PrP), lançou um olhar retros-
pectivo sobre a evolução da sinistralidade 
em Portugal, para concluir que a tendência 
de melhoria parece ter-se invertido, sobretu-
do quando se fala de feridos graves.
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Semana das inspeções

Fazendo alusão a diversos estudos inter-
nacionais sobre os benefícios das inspe-
ções Periódicas Obrigatórias para a Segu-
rança rodoviária, este responsável optou 
por colocar a questão no futuro, afirman-
do que os grandes desafios estão à porta 
e têm que ver com as viaturas autónomas.

João Dias, professor do instituto Supe-
rior técnico e especialista em dinâmica 
dos acidentes rodoviários apresentou a 
sua visão sobre lições da investigação 
de acidentes e os contributos que os 
dados podem lançar para melhorias do 
sistema de inspeção.

a concluir a conferência coube a João 
Queiroz, da associação Estrada Segura, 
apresentar o tema «Segurança rodoviária: 
será (mesmo) importante», levantando per-
tinentes questões sobre a responsabilidade 
das diversas entidades relacionadas com 
o setor e apelando uma estreita coorde-
nação dos esforços de todos com vista ao 
desiderato de melhorar os números de Por-
tugal na área da sinistralidade.

Na sequência do debate que se seguiu 
às quatro intervenções, foram apresenta-
das algumas conclusões por gabriel al-
meida e Silva, secretário geral da aNCia.

Nos termos da discussão realizada entre 
os participantes foi possível consensualizar 
a ideia de que é essencial que se mante-
nha vivo o tema da segurança rodoviária, 

que se reforce o combate às infrações ao 
Código da Estrada e ainda que se promo-
va a melhoria da eficácia da fiscalização.

além disso, foi possível concluir que Por-
tugal regista um excelente percurso na 
redução da sinistralidade, para o qual 
contribuiu a evolução significativa da se-
gurança dos automóveis assim como a 
melhoria na assistência às vítimas.

Foi ainda reiterado pela generalidade 
dos intervenientes que as inspeções téc-
nicas assumem um importante papel no 
controlo das caraterísticas dos veículos.

igualmente referidas foram a importân-
cia e a necessidade de reforçar o con-
trolo na inspeção técnica: dos pneus e 
sistemas de travagem, dos cintos de se-
gurança, do sistema de iluminação e dos 
equipamentos eléctricos, tendo sido sa-
lientada e destacada a importância da 
inspeção técnica aos veículos pesados.

Quanto à evolução da sinistralidade, 
concluiu-se existir ainda espaço para re-
duzir o atual número de acidentes, sendo 
as inspeções uma condição de garantia 
de uma circulação segura, na medida 
em que reduzem a circulação de veícu-
los com deficiências mecânicas.

Houve também um destaque impor-
tante para a relevância das inspeções 
aos motociclos e ciclomotores como 
medida para a redução da sinistralidade 
destes veículos.

Para finalizar, concluiu-se que a segu-
rança rodoviária é importante e que to-
dos devem trabalhar para promover uma 
cultura de segurança rodoviária, exigin-
do o rigor a todas as partes interessadas. 
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COnFeRênCia anUaL Da aCeM
DiSCUTe SegURanÇa De MOTOCiCLOS

internacional

a aNCia esteve presente na 12.ª confe-
rência anual da aCEM - European asso-
ciation of Motorcycle Manufacturers, em 
Bruxelas, a 7 de setembro, com o tema 
«the Safe ride to the Future». a  represen-
tação esteve a cargo de Pedro Dias e 
gabriel almeida e Silva. 

O evento explorou questões fundamen-
tais em torno da segurança dos motoci-
clos, tais como os benefícios das tecno-
logias avançadas destes veículos e a 
necessidade de assegurar que todos os 
utentes têm comportamentos adequa-
dos na estrada.

Nesta conferência, a aCEM organizou 
uma exposição sobre tecnologias de se-
gurança para os motociclos que contou 
com alguns dos mais recentes modelos 
lançados pela indústria, bem como dis-
positivos de segurança inovadores (Ex: 
side view assyst system, wireless airbag 
jacket, electronic windscreen).

Foi ainda apresentado, juntamente 
com o Conselho de Segurança rodo-
viária alemão (Deutscher Verkehrssi-
cherheitsrat), um novo Selo Europeu de 
Qualidade de Formação.

PRinCiPaiS TeMaS
Durante os trabalhos da conferência 

foi sublinhado que existem mais de 36 
milhões de motociclos e ciclomotores 
a circular nas estradas da Europa, os 
quais permitem economizar tempo e di-
nheiro aos passageiros e aumentam a 
fluidez do tráfego urbano e reduzem o 
congestionamento.

Mas se os benefícios associados aos 
motociclos no âmbito da mobilidade fo-
ram devidamente evidenciados, também 
foram referidos os riscos inerentes à con-
dução destes veículos.

Mais uma vez, foi reiterada a prioridade 
da sua segurança, assumindo as novas 

tecnologias um papel determinante na re-
dução do risco dos acidentes rodoviários, 
se bem que não dispensem uma atitude 
responsável dos condutores na estrada.

Da conferência e dos debates realiza-
dos resultou que a segurança destes veí-
culos é uma responsabilidade partilhada, 
sendo essencial um trabalho conjunto 
para alcançar duradouras melhorias de 
segurança.
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 Especial enfoque foi dado à necessida-
de de melhorar as infraestruturas e atuar 
sobre o comportamento humano, num 
contexto em que, devido à crise económi-
ca, verifica-se um aumento do número de 
motociclos e ciclomotores a circular nas 
estradas europeias.

importa destacar a posição do represen-
tante da Suécia que integra estes veículos 
no programa Visão Zero, que se funda no 
princípio de que ninguém pode morrer ou 
sofrer ferimentos graves no trânsito.

No âmbito das medidas para contribuir 
para a segurança destes veículos, os orado-
res deram especial destaque aos seguintes: 

(i) a implementação de novas tecno-
logias (ex: obrigatoriedade do aBS para 
todos os motociclos fabricados a partir de 
2016);

(ii) a necessidade de melhorar a intera-
ção entre todos os utilizadores da via, bem 
como a visibilidade, tendo sido avançado 
que grande parte das colisões ocorre pelo 
facto dos motociclistas não serem vistos; 

(iii) a necessidade urgente de melhorar 
as infraestruturas e o diálogo entre as vias 
e os motociclos e ciclomotores; 

(iv) a formação dos condutores.

CRiSe DiMinUi SiniSTRaLiDaDe
No âmbito das estatísticas da sinistrali-

dade rodoviária, foi referido o impacto das 
crises económicas no decréscimo da sinis-
tralidade.  São vários os estudos que de-
monstram a existência da relação entre os 
níveis de desenvolvimento económico dos 
países e os níveis de segurança rodoviária. 

a crise financeira global iniciada em 
2007-2008 foi acompanhada por uma 
redução da sinistralidade rodoviária, as-
sociando-se, assim, os períodos de reces-
são económica a períodos de redução 
na mortalidade rodoviária e, ao invés, ao 
crescimento económico está associado 
um aumento da mortalidade rodoviária.

Nos períodos de crise o tráfego é mais 
reduzido e os condutores, por regra, ado-
tam comportamentos mais seguros e de 
menor risco, designadamente, circulam 
a velocidades mais baixas para econo-
mizar combustível, viajam menos e, con-
sequentemente, existe uma menor expo-
sição ao risco.

No âmbito da inspeção técnica, e para 

contribuir para a segurança destes veículos, 
brevemente em França serão sujeitos a ins-
peção os motociclos e ciclomotores (com 
mais de 2 anos) em caso de revenda.

a brochura da aCEM alusiva a esta 
conferência apresenta algumas reco-
mendações políticas (ponto 5), desta-
cando-se a relativa à inspeção técnica 
destes veículos, quer como medida de 
segurança rodoviária, quer no que se re-
fere ao controlo ambiental. 

refere-se ainda neste documento que 
a inspeção é um contributo importante 
para evitar falhas de segurança resultan-
tes de uma manutenção inadequada, 
bem como para ajudar na prevenção 
de adulteração irresponsável.

As novas 
tecnologias 
têm um papel 
determinante 
na redução do 
risco dos acidentes 
rodoviários, não 
dispensando uma 
atitude responsável 
dos condutores.
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internacionais

SegURanÇa RODOViÁRia 
DiSCUTiDa nO CiTa

anCia nO gRUPO anTi-FRaUDe

O evento reuniu os principais interve-
nientes internacionais do setor das inspe-
ções automóveis e instituições financeiras 
envolvidas em programas de segurança 
rodoviária, designadamente, do Banco 
Mundial, agência Multilateral de garantia 
de investimentos (Miga), Comissão Euro-
peia, Nações unidas e do international 
Finance Corporation (iFC).

Este Workshop deu a conhecer as es-
tratégias internacionais para melhorar a 

“the role of Multilateral Finance in road Safety” foi o tema do workshop organizado 
pelo Comité internacional de inspecção técnica dos automóveis (Cita) em 
Bruxelas, que contou com a aNCia.

Desenvolver e recomendar medidas que conduzam a 
um sistema de inspecções de veículos cada vez mais fiável 
e rigoroso no âmbito europeu foi o objetivo da 2.ª reunião 
do grupo de trabalho anti-Fraude do Cita (international 
Motor Vehicle inspection Comittee), que decorreu em Bru-
xelas com a participação da aNCia.

as conclusões desta reunião especializada darão origem 

segurança rodoviária e explicou o seu 
financiamento por parte das instituições 
financeiras multilaterais.

No correr dos trabalhos as Nações uni-
das apresentaram a sua visão no que se 
refere à estratégia mundial de segurança 
rodoviária, em particular nos países em 
desenvolvimento.

Foi especialmente significativo o desta-
que dado a documentos como o global 
Status report on road Safety 2015, o glo-

bal Plan for the Decade of action for road 
Safety 2011-2020, assim como à recente 
resolução da assembleia geral de 15 de 
abril de 2016 sobre a melhoria da segu-
rança rodoviária global.

Este Workshop teve ainda como objetivo 
transmitir alguma informação sobre como 
os Membros do Cita, detentores de know-
-how, podem captar apoios através do 
iFC e do Miga para implementar as inspe-
ções nos países em desenvolvimento.

a uma recomendação Cita que deverá influenciar a regu-
lamentação europeia da atividade de inspeção a veículos.

a participação ativa nos trabalhos técnicos e nas deci-
sões corporativas de diversos fóruns internacionais tem per-
mitido à aNCia a partilha de experiências, a avaliação de 
resultados e a discussão de estratégias que conduzam a 
uma maior vitalidade e importância económica do setor. 
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internacionais

a aECa-itV, asociación Española de En-
tidades Colaboradoras de la administra-
ción en la inspección técnica de Vehiculos, 
convidou a direcção da aNCia a partici-
par nas suas Jornadas técnicas realizadas 
em toledo, de 4 a 6 de maio de 2016.

a associação portuguesa foi represen-
tada pelo Presidente, Paulo areal, que 
proferiu uma intervenção sobre o Modelo 
de Formação e Qualificação do inspetor 
em Portugal. 

as Jornadas deram especial atenção às 
novidades normativas em Espanha, na Eu-
ropa e no Mundo, tendo tratado também 
temas como o controlo de emissões, novas 
tecnologias e segurança na estrada, co-
municação social, formação e qualifica-
ção de inspectores.

Paulo areal partilhou com os participan-
tes o ponto de vista da aNCia sobre a qua-
lificação dos inspectores, deixando uma 
nota de elogio às relações técnicas e pes-
soais entre as duas associações ibéricas.

Posteriormente, na Convenção realiza-

da a 14 de Junho, a aNCia e a sua ho-
móloga aECa-itV assinaram um protoco-
lo de cooperação, com vista a estreitar a 
relação entre as duas associações.

O protocolo institui mecanismos de 
colaboração entre as duas entidades, 
estabelecendo pontes de diálogo entre 

Portugal e Espanha nas áreas de interes-
se comum.

Está prevista a partilha de informação 
que possibilite a melhoria das inspeções 
técnicas de veículos, conduzindo à redu-
ção de sinistralidade rodoviária e à pro-
teção do meio ambiente e das pessoas.

aSSOCiaÇÃO eSPanHOLa COnViDa anCia 

e: civam@anivap.com    t: 236948452    Fax: 236942952 

Rua da Indústria S/N Código Postal: 3105-246 Meirinhas - Pombal

Centro de Inspecções a Veículos Automóveis de Meirinhas, Lda.
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anCia ReCeBe COMiTiVa JaPOneSa

a Direção da aNCia recebeu nas suas 
instalações no dia 13 de setembro uma 
comitiva do Japão composta por 10 re-
presentantes das seguintes entidades: 
Ministry of Land, infrastructure, transport 
and tourism (MLit), National agency for 
automobile and Land transport techno-
logy (NaLtEC), Light Motor Vehicle ins-
pection Organization (LMViO), Japan 
automotive Service Equipment associa-
tion (JaSEa) Japan automobile Standard 
internationalization Center (JaSiC).

a deslocação da comitiva à aNCia 
teve como objetivo uma reunião na sede 
da associação onde foram abordados 
assuntos relacionados com o sistema de 
inspeção de veículos em Portugal, em 
particular, o regime de formação e atua-
lização dos inspetores, a imparcialidade 
dos centros de inspeção, os equipamen-
tos, assim como aspetos técnicos relacio-
nados com o processo de inspeção. 

Na reunião foi efetuada uma apresen-
tação da aNCia tendo sido destacado, 

a nível Nacional, o papel da associação 
na representação e defesa dos interesses 
dos seus associados, quer junto da tutela, 
quer, designadamente, junto do instituto 
Português de acreditação. a nível inter-
nacional, foi referido o facto da aNCia 
ser associada e full member do Cita [the 
international Motor Vehicle inspection 
Committee] e a sua participação nos 
grupos de trabalho anti-Fraud, Safety Sys-
tems, Environmental Protection Systems 
e Headlight testing, bem como o facto 
de ser subscritora da Carta Europeia de 
Segurança rodoviária e estar inscrita no 
registo de transparência da Comissão 
Europeia e do Parlamento Europeu.  

Os participantes tiveram ainda a opor-
tunidade de realizar uma visita técnica 
ao centro de inspeções iNSPEautO Lda.

Nesta visita ficou demonstrado o inte-
resse de todas as instituições em definir 
as bases de uma relação de coopera-
ção que, no futuro, permita proceder à 
partilha e intercâmbio de informações  
relacionadas com a atividade de inspe-
ção técnica de veículos.

a aNCia recebeu a visita de uma comitiva oficial da sua congénere japonesa, 
acompanhada por representantes do  Ministério dos transportes do Japão. 

Com mais de 30 anos de experiência em inspeções, perita-
gens e avaliação de sinistros, a Dekra inaugurou a 12 de Maio o 
seu primeiro centro de inspeção em Portugal,  solidificacando a 
sua presença no mercado nacional.

a cerimónia decorreu em Mafra e contou com a presença de 
Sérgio Vitorino, presidente da Dekra em Portugal, Clemens Klinke, 
administrador do grupo Dekra, e Nicolas Bouvier.

O novo complexo de inspeções está dotado da mais recente 
tecnologia e de modernos de sistemas de informação destina-
dos a tornar a verificação das normas mais eficaz e reduzindo

a morosidade dos processos de inspeção.
a aNCia marcou presença nesta ocasião, juntamente ana Mi-

randa, vogal do Conselho Directivo do iMt e Manuel Frasquilho, 
presidente do aiCEP.

Notícias

nOVO CenTRO DeKRa eM MaFRa
a Dekra, multinacional alemã do sector das inspeções, inaugurou a 12 de Maio 
o seu primeiro centro de inspeção em Portugal.
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Notícias

a assembleia geral da aNCia, realizada 
a 16 de Março, na Pousada de Santa Cris-
tina, em Condeixa-a-Nova, consagrou a al-
teração estatutária que passou a prever a 
existência de uma Comissão de Ética.

a Comissão de Ética é um órgão inde-
pendente, que tem por missão zelar pelo 
cumprimento do Código de Ética e propor 
as sanções a aplicar em casos de verifi-
cada infração. Cabe também à própria 
comissão estabelecer o seu regulamento 
de funcionamento, a aprovar pela Direção.

O Código de Ética assume-se como um 
documento de importância fundamental 
para o setor, uma vez que agrega os prin-
cípios que devem servir de orientação à 
conduta de todos os associados e cola-
boradores no exercício das responsabilida-
des inerentes à inspeção de veículos.

Na sequência da previsão estatutária a 
Direcção da aNCia decidiu avançar para 
a instituição da Comissão de Ética, proce-
dendo à definição de perfis dos seus mem-
bros e de outros detalhes funcionais.

Com base nas decisões tomadas, a 
Comissão de Ética é composta por um 
Presidente e dois Vogais, designados pela 

COMiSSÃO De ÉTiCa Vai aSSegURaR 
BOaS PRÁTiCaS DOS aSSOCiaDOS

Direção de entre personalidades de reco-
nhecido mérito e relevância para o setor, 
sendo depois aprovados pelos Órgãos 
Sociais.

resolvidas as questões de formalização, 
a Direcção decidiu convidar o Professor 
Dr. rui Pereira para presidir à Comissão de 
Ética, devidamente acompanhado pelo 
Professor Dr. antónio Lobo Xavier e pelo Dr. 
Virgílio teixeira, personalidades de reco-
nhecido mérito e de elevada competên-
cia profissional. 

a Comissão realizou a sua primeira reu-
nião formal a 10 de Novembro, na sequên-
cia de um almoço de trabalho durante o 
qual foi possível a troca ideias sobre o sector 
e o estabelecimento de próximos passos.

Com a instituição de uma Comissão de 
Ética servida pela colaboração de perso-
nalidades de alta craveira técnica ficam 
reunidas as condições básicas para um 
processo de autoregulação credível e 
prestigiado, que garanta elevados pa-
drões de confiança no setor das inspeções 
e constitua a pedra angular de uma repu-
tação institucional que sirva de referência 
nacional.

a regulação comportamental baseada 
num código de boas práticas e em prin-
cípios éticos sólidos foi, desde o início do 
mandato, uma preocupação dos atuais 
corpos sociais, que assim realizam um dos 
mais significativos avanços organizativos 
programados para a aNCia.

SEIXAL 
E.N. 10 – Santa Marta 
2845-547 Amora 
Tel: 212 550 618 
Fax:212 550 643 

 
 

www.ivs.com.pt 
marcacoes@ivs.com.pt 

Na IVS-Inspeções Técnicas de Veículos do Sul dispõem dos serviços de: 
Inspeções Periódicas e Inspeções Extraordinárias – para atribuição de novas 
matrículas, acidentados, GPL, licenciamento de transportes coletivos de crianças, 
reposição de matrículas, aprovação de peliculas nos vidros, medição de CO2 e 
potência do motor. 
 
Passe por cá para fazer a Inspeção Periódica Obrigatória ao seu veículo até 3 
meses antes do final da data limite, sem perder a validade e sem filas de última 
hora ou se preferir, uma Inspeção facultativa de rotina. 
 
 

Aberto de Segunda a Sexta das 8h00 às 20h00  
 

Sábados das 8h00 às 17h00 
 

Marcações pelo telefone, site e e-mail. 

Rui Pereira António Lobo Xavier
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No dia 29 de Setembro, a aNCia esteve 
presente na 12ª reunião da Comissão 
Consultiva do iPaC – instituto Português 
de acreditação, fazendo representar-se 
pelo Eng. Paulo areal e pelo Dr. gabriel 
Silva, Presidente e Secretário-geral ,res-
pectivamente.

Decorrente do regulamento geral de 
acreditação, esta Comissão Consultiva 
congrega representantes de partes inte-
ressadas do sector, de modo a monitorizar 
a sua imparcialidade,  obter aconselha-
mento estratégico e gerir os eventuais re-
cursos sobre as decisões de acreditação.

a Prevenção rodoviária Portuguesa 
(PrP) reuniu com a aNCia e anunciou 
a sua intenção de se candidatar a um 
projeto da Fundação MaPFrE. 

Esta iniciativa está relacionada com 
observações a seniores (peões e condu-
tores) e tem como objetivo reduzir a sinis-
tralidade rodoviária destes utentes. 

a PrP pretende estudar e compreen-
der a relação da perda de capacidades 
auditivas e visuais na condução e na 
sinistralidade, através de testes e de aná-
lise comportamental. 

as observações a efetuar aos condu-
tores deverão ocorrer dentro do veículo, 
pelo que foi solicitada a participação 
dos centros de inspeção e o apoio da 
aNCia, que se mostrou disponível para a 
parceria, com as devidas condições.

a associação Estrada Segura, liderada 
por João Queiroz, firmou um protocolo de 
colaboração com a aNCia, com o objetivo 
enquadrar contactos regulares periódicos 
destinados a debater os problemas relacio-
nados com a segurança rodoviária, no con-
texto dos centros de inspeção obrigatória.

Este protocolo foi assinado durante a 
Convenção Nacional 2016 da aNCia e 
tem em vista a colaboração noutras áreas, 
como o desempenho de programas e 
propostas especificamente desenhadas 
pelas suas entidades para prosseguir os 
seus fins estatutários. 

anCia ReCOnHeCiDa 
enTiDaDe FORMaDORa 

Notícias

Na sequência dos objectivos estratégi-
cos traçados para o biénio 2015/2016,  a 
aNCia  foi reconhecida pelo iMt – insti-
tuto da Mobilidade transportes como en-
tidade formadora de cursos de atualiza-
ção de inspetores de veículos. 

ao mesmo tempo, foi também homolo-
gado o curso de “Sistemas de Propulsão 
térmicos, Elétricos e Híbridos”, elaborado 
pela aNCia, permitindo agora ministrar 

formação em termos de manutenção de 
diferentes tipos de motores e identificar 
problemas associados à sua reparação 
e manutenção.

Este reconhecimento representa uma 
validação técnica e de reconhecimento 
da capacidade da aNCia para intervir 
no âmbito da formação e permitirá a rea-
lização de ações de formação em vários 
pontos do país.

Com o objetivo de partilhar opiniões 
sobre a inspeção de ambulâncias nos 
centros de inspeção a direção da aN-
Via realizou uma sessão de trabalho 
com a Liga dos Bombeiros Portugueses.

Nesta reunião a aNCia foi representada 
pelo presidente, vice-presidente e secre-
tário geral, estando a Liga dos Bombeiros 
Portugueses, representada pelo seu vice-
-presidente,  Dr. rodeia Machado.

anCia COM Liga 
DOS BOMBeiROS

anCia na 
COMiSSÃO 
DO iPaC

eSTRaDa 
MaiS SegURa 
COM anCia

PRP COM 
FUnDaÇÃO 
MaPFRe
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PReSenÇa 
na inaUgURaÇÃO 
DO CiTV De aLViTO

O centro de inspeções de alvito, do 
associado CiV – Centro de inspeção de 
Veículos Lda foi inaugurado no dia 8 de 
junho, com a presença do vice-presidente 
da aNCia, Carlos Santos e do Secretário 
geral, gabriel almeida e Silva.

Estiveram também presentes na inaugu-
ração várias individualidades, nomeada-
mente o Presidente da Câmara de alvito.

Notícias

a Controlauto açores foi admitida como 
associada da ancia. 
Este grupo empresarial, com 46 cen-
tros de inspeção espalhados pelo país, 
é uma referência no setor automóvel. 
«agora que o sector se uniu e está mais 
forte, queremos continuar a aprender e 

a aNCia participou no Seminário PraiSE, 
Prevenção de acidentes e Lesões no trân-
sito para Melhorar a Segurança dos traba-
lhadores, que se realizou no dia 3 de outu-
bro, na  Fundação Calouste gulbenkian. 

O PraiSE visa reconhecer as boas prá-
ticas de forma a ajudar as empresas e 
as instituições a aumentar a segurança 
rodoviária das suas frotas e a prevenir 
danos corporais nos seus colaboradores.

Dos temas abordados neste evento 
destaca-se a gestão da segurança rodo-
viária das empresas com o objetivo de 
reduzir custos indiretos e diretos, nomea-
damente, custos relacionados com segu-
ros, danos em veículos e indemnizações. 

anCia nO SeMinÁRiO PRaiSe

COnTROLaUTO aÇOReS É nOVa aSSOCiaDa

a segurança rodoviária tem um forte 
impacto na sociedade e, por esta razão, 
desempenha um papel importante na 
melhoria da responsabilidade social cor-
porativa das empresas. 

O evento contou com a presença do 
Secretário de Estado da administração 
interna (SEai), Jorge gomes, que encer-
rou o evento referindo que a redução da 
sinistralidade rodoviária deve-se ao inves-
timento nas infraestruturas rodoviárias e 
à melhoria das condições de segurança 
do parque automóvel. 

O governante referiu ainda que o com-
bate à sinistralidade rodoviária deve con-
tinuar a ser um desígnio nacional. 

ser representados. Queremos participar 
nas iniciativas do setor», declarou José 
Luis Saraiva, Diretor geral da Controlauto 
açores. 
a Controlauto está presente no merca-
do desde 1993, daí a especial relevân-
cia desta admissão.  
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