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SEGURANÇA
RODOVIÁRIA:
UMA PREOCUPAÇÃO
DA ANCIA
A ANCIA com elevado sentido de responsabilidades tem vindo a dialogar com
todos os atores estatais envolvidos na
segurança rodoviária, em particular, no
combate à sinistralidade rodoviária em
Portugal, desenvolvendo atividades que
vão muito para além do que está previsto
na Legislação, como obrigações para os
centros de inspeção técnica a veículos
e ultrapassa também a mera lógica do
negócio legítimo e racional, situando-se
numa esfera de compromisso direto com
os portugueses.
Sempre assumimos esta atitude institucional porque acreditamos que o diálogo aberto é a base de compromissos
sérios e são estes que constroem as condições para o bom funcionamento das
inspeções técnicas de veículos, um setor
cada vez mais importante no conjunto
dos contributos para a segurança rodoviária em Portugal.
Em 2017, segundo dados da Autoridade
Nacional Segurança Rodoviária (ANSR), os
números da sinistralidade rodoviária pioraram face aos números do ano anterior, em
particular em determinado tipo de veículos.
Importa, por isso, mais do nunca, redobrar esforços e congregar vontades para
que todas as partes interessadas no setor
rodoviário convirjam de forma coordenada na execução de ações que sejam
capazes de sensibilizar e prevenir comportamentos de risco.
Os centros de inspeção técnica a veículos sempre souberam responder de forma
profissional e em tempo, às imposições
legais com elevados investimentos na implementação de novas metodologias de
inspeção e na construção de áreas específicas para a inspeção técnica a veículos
de duas rodas e não podem deixar de
sentir-se perplexos quando ao cumprirem

com o exigido, verificam que o Estado demora a concluir os processos.
Se há consenso quanto às vantagens de
reduzir o risco técnico na circulação dos
veículos de duas rodas obrigados por lei à
inspeção regular obrigatória, o adiamento
desta medida não é compatível com os
objetivos expressos no âmbito da melhoria
das condições de segurança rodoviária.
Mas a preocupação com a sinistralidade rodoviária deve também incorporar na
sua lista de prioridades as muito preocupantes taxas de mortes com acidentes
com tratores e máquinas agrícolas, porque são verdadeiramente um desastre
em zonas do interior agrícola e afetam
particularmente populações envelhecidas e frágeis.
Em abono da verdade devemos registar que as diversas entidades privadas,
associativas e públicas relacionadas com
a segurança rodoviária têm sabido colaborar em campanhas e iniciativas de
prevenção dos sinistros, mas há um caminho que deve continuar a ser percorrido
enquanto a taxa de sinistralidade mortal
persistir em desafiar o desígnio nacional:
“Ninguém deve morrer ou ficar permanentemente incapacitado em consequência
de um acidente rodoviário em Portugal”.
Porque sentimos que a nossa interpretação do interesse público numa circulação rodoviária de baixo risco é consensual, mantemos a firmeza das nossas
convicções e apelamos para que todos
os agentes envolvidos nesta problemática, incluindo a Secretaria de Estado das
Infraestruturas, possa integrar-se nesta
corrente de diálogo, liderando os compromissos do Estado indispensáveis à ação
consequente com a responsabilidade
que o número de tragédias exige a todas
as entidades envolvidas.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

ANCIA PROMOVE
SEGURANÇA RODOVIÁRIA
NAS ESCOLAS DO 1º CICLO
A associação desafiou os mais novos a elaborarem um desenho/jogo
que ilustrasse o percurso de um veículo automóvel até um Centro de Inspeção
no seguimento de uma visita aos centros de inspeção.
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A Associação Nacional dos Centros
de Inspeção Automóvel promoveu pelo
segundo ano consecutivo a segurança
rodoviária junto das escolas e voltou a
premiar os melhores trabalhos sobre o
tema. Ainda no final do ano passado, entre os dias 20 e 25 de novembro, a ANCIA
integrou diversas ações com diferentes
parceiros e com a mobilização dos centros de inspeção associados, com vista a
uma vasta e efetiva consciencialização
para a importância de manter as viaturas
em conformidade.
Uma das ações foi o Dia Aberto dos centros de inspeção que durante uma semana no final de novembro de 2017, propiciou
em todo o país a visita de grupos escolares, com vista a mostrar por dentro o processo de verificação técnica das viaturas
e sensibilizar os jovens estudantes para a
relevância da certificação no processo de
prevenção dos acidentes rodoviários.
Grupos escolares do primeiro ciclo de
Grândola, Corroios, Meirinhas, Campo Redondo, Vila Real, São Mamede, Moura e
Póvoa de Varzim tiveram a oportunidade
de passar pelas diversas etapas do pro-

cesso de inspeção a veículos, colocando-se na pele dos nossos associados e
esclarecendo as suas dúvidas.
Integrado no plano de ações da “Semana das Inspeções a Veículos”, decorrida em novembro de 2017, a ANCIA desafiou as escolas do 1.º ciclo que visitaram
os centros de inspeção a elaborarem um
trabalho sobre a experiência vivenciada.

Quatro das escolas do 1.º ciclo do ensino básico que visitaram os centros de
inspeção receberam prémios, depois
de terem sido as melhores classificadas
no concurso de segurança rodoviária
organizado pela ANCIA, com o objetivo
de aprofundar a relação entre a comunidade escolar e os centros de inspeções
técnicas a veículos.

"Alunos das escolas básicas de primeiro
ciclo do Facho (Apúlia), do Teso (Estela)
e de Cadilhe (Amorim) receberam os
primeiros prémios do concurso nacional
lançado pela ANCIA, destinado a
aprofundar a relação entre a comunidade
escolar e os centros de inspeções
técnicas a veículos".
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ESCOLAS RECEBEM VERBAS PARA
MATERIAL DIDÁTICO
Os prémios do concurso «Ensinar a Segurança, Preservar a Vida» foram para
estabelecimentos de ensino de Apúlia,
Estela, Póvoa de Varzim e Moura, ponderando fatores como a originalidade e a
expressividade artística.
A entrega dos prémios aconteceu a 21
de março, no Salão Nobre da Junta de
Freguesia da Estela, Póvoa de Varzim. A
sessão contou com a presença de Aires
Pereira, presidente da Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim, e de Paulo Areal, presidente da ANCIA.
Na cerimónia foram entregues os prémios às primeiras três escolas classificadas
no concurso «Ensinar a Segurança, Preservar a Vida». Os premiados receberam verbas para adquirir material didático.
Os alunos das escolas básicas de primeiro ciclo do Facho (Apúlia), do Teso
(Estela) e de Cadilhe (Amorim) receberam os primeiros prémios do concurso
nacional lançado pela ANCIA - Associação Nacional de Centros de Inspecção

Automóvel, destinado a aprofundar a relação entre a comunidade escolar e os centros de inspeções técnicas a veículos.
Sob o mote «Ensinar a Segurança, Preservar a Vida», a ANCIA desafiou os mais novos
a elaborarem um desenho/jogo que ilustrasse o percurso de um veículo automóvel
até um Centro de Inspeção.
Na cerimónia, realizada na Junta de Freguesia da Estela, estiveram presentes os autarcas da Póvoa de Varzim e Esposende, a
dois dos concelhos com estabelecimentos
de ensino vencedores, que mostraram a
sua satisfação pelo êxito da iniciativa.
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O evento contou também com a participação de Angélica Cruz, Vereadora
da Educação da Câmara Municipal de
Esposende; Ana Lemos, Diretora do Gabinete de Assessoria Técnica Multidisciplinar da Autoridade da Mobilidade e dos
Transportes; Pedro Miguel Silva, Assessor
da Presidência da Autoridade Nacional
de Segurança Rodoviária; João Grancho, Diretor do Agrupamento de Escolas
Campo Aberto - Amorim, Beiriz, Terroso,
Póvoa de Varzim e José Armandino Domingues, Presidente da Junta de Freguesia da Estela.
publicidade
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TRABALHOS DE «ENORME» QUALIDADE
Para Paulo Areal, presidente da ANCIA,
«os trabalhos apresentados são de enorme qualidade e traduzem o conhecimento e a envolvência das escolas num
tema tão importante como a sinistralidade rodoviária».
A ANCIA distinguiu ainda, de entre
os vencedores, o melhor trabalho para
ser transformado em jogo, conseguido,
ex aequo, pela Escola Básica do Facho
(Apúlia) e pela Escola do Teso (Estela).
Os prémios para os primeiros quatro classificados ultrapassam os mil euros em
vouchers para aquisição de material escolar/informático.
Com esta iniciativa a ANCIA procurou
fomentar a formação cívica no âmbito
da Segurança Rodoviária e valorizar o
papel da Escola enquanto lugar de promoção da Educação Rodoviária.
«A nossa aposta é sensibilizar esta faixa
etária, futuros condutores, e que seja passada a mensagem aos familiares no sentido de terem hábitos e comportamentos
saudáveis na estrada», frisou o responsável pela Associação no encerramento da
cerimónia.
ANCIA ENTREGA PRÉMIO À ESCOLA
DE MOURA
A cerimónia de entrega de prémios à
Escola Básica da Porta Nova, 4.ª classificada do concurso Ensinar a Segurança, Preservar a Vida realizou-se numa cerimónia

à parte, no CIV Moura. Carlos Santos, vice-presidente da ANCIA aproveitou para
agradecer a participação e o empenho
do CIV Moura nesta iniciativa da ANCIA e
felicitou a escola, professora e alunos por
este prémio.
Além disso, deixou uma palavra de incentivo e estímulo à participação na
próxima edição deste projeto.

Depois da exibição de um filme sobre
o projeto procedeu-se à entrega dos
prémios numa cerimónia que contou
com a participação do Presidente da
Câmara Municipal de Moura, Álvaro
Azedo, que felicitou o CIV Moura e a ANCIA pela iniciativa e a escola e os alunos pela adesão a este projeto e pelo
prémio.

publicidade
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Entrevista

JOSÉ ARTUR NEVES, SECRETÁRIO DE ESTADO DA PROTEÇÃO CIVIL

“INSPEÇÕES A VEÍCULOS
MOTORIZADOS DE DUAS
RODAS COM MAIS DE 250cc
PODEM INTRODUZIR
MELHORIAS NO SISTEMA”
O Secretário de Estado da Proteção Civil reiterou a intenção de regulamentar
a realização de inspeções periódicas a veículos motorizados de duas rodas
com mais de 250cc e defendeu a fiscalização como um pilar «importante»
nas políticas de segurança rodoviária
Registaram-se 137 mortos nas estradas

Em 2017, houve, como referiu uma

portuguesas entre Janeiro e Abril, mais 7
do que em igual período do ano anterior.
Que análise faz destes números?
A sinistralidade rodoviária em Portugal
teve um comportamento bastante positivo,
entre 2010 e 2016, registando a maior redução de vítimas mortais da União Europeia.
Em 2017, inverteu-se essa tendência de
redução, com o aumento de 65 vítimas
mortais (24 horas) face a 2016. Numa
análise mais detalhada, podemos concluir que a sinistralidade em veículos de
“2 rodas a motor” e os atropelamentos foram as tipologias que mais contribuíram
para o aumento de vítimas mortais. Sobre
o comportamento da sinistralidade em
2018, ainda é cedo para tirar conclusões,
mas não apresenta os mesmos padrões
do ano anterior.

inversão da tendência, triplicando as
mortes nos acidentes com motociclos
até 125 centímetros cúbicos e, no caso
daquelas com mais de 250 centímetros
cúbicos, duplicaram. Prevê-se a tomada
de medidas excepcionais no âmbito
dos motociclos?
Logo no início de 2018, o Ministério da
Administração Interna anunciou a intenção de regulamentar a realização de inspeções periódicas a veículos motorizados de duas rodas com mais de 250cc,
a intenção de dotar de conhecimentos
necessários os condutores de motociclos
a partir de 125cc e a realização de uma
campanha de sensibilização de comportamento de segurança para todos
os condutores, em especial em veículos
de 2 rodas a motor. Esta campanha será

feita em colaboração com os parceiros
do sector.
Que medidas poderiam contribuir
para melhorar o comportamento dos
portugueses nas estradas, indo ao encontro dos apelos do Governo?
A fiscalização é sempre um pilar importante nas políticas de segurança rodoviária. O governo prepara-se para aprovar,
sob proposta da ANSR, o Plano Nacional
de Fiscalização. Trata-se de uma medida
no âmbito do Pense 2020, que pretende
incidir o esforço da fiscalização para os locais onde existe maior incidência de acidentes com vítimas, ligados à velocidade,
álcool e uso do cinto de segurança. Pretendemos assim aumentar a eficácia na
fiscalização e alterar comportamentos em
locais especialmente reincidentes.
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"O governo prepara-se
para aprovar, sob proposta
da ANSR, o Plano Nacional
de Fiscalização. Trata-se
de uma medida no âmbito
do Pense 2020, que pretende
incidir o esforço da fiscalização
para os locais onde existe
maior incidência de acidentes
com vítimas, ligados
à velocidade, álcool e uso
do cinto de segurança".
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"Os números de
vítimas verificados
em motociclos,
em 2017, não nos
deixam margem
de manobra para
não atuar nesta
área de utentes".

Outra das preocupações está relacionada com o consumo de álcool. Cerca
de 25% dos acidentes com vítimas possuem pelo menos 1 interveniente com
álcool no sangue. Temos de continuar a
apostar em campanhas de sensibilização
dos condutores para não ingerirem álcool
e continuar a apostar em políticas que reduzam o risco de reincidências por parte
dos condutores.
Os centros de inspeção periódica, no
estrito cumprimento das normas impostas pelo IMT,IP, foram obrigados a fazer
alterações e a comprar equipamentos
para realizarem a inspeção periódica
obrigatória a motas. Como lidar com
esta situação: investimentos feitos e ausência de motas?
Os números de vítimas verificados em motociclos, em 2017, não nos deixam margem
de manobra para não atuar nesta área de

utentes. Pensamos que a regulamentação
da realização de inspeções periódicas a
veículos motorizados de duas rodas com
mais de 250cc pode introduzir melhorias
no sistema. A grande maioria dos países
da união europeia já avançou com a medida e defendo que esta medida, introduzida de forma gradual, em Portugal possa
contribuir para melhorar a segurança rodoviária deste tipo de veículos. Mas não podemos ter a noção que vai resolver todos
os nossos problemas.Temos de continuar a
apostar na sensibilização, com campanha
dirigidas a este seguimento, alertando para
comportamento de risco.
Portugal adotou um guia de boas
práticas de segurança rodoviária nas
empresas, mas que não é obrigatório.
Como espera o Governo obter efeitos
práticos?
Enquadrado numa das ações do PENSE 2020, procedeu-se à sua tradução

e adaptação da norma ISO:39001 de
2012, tendo dai resultado a versão portuguesa na norma ISO: 39001- Sistema
de Gestão de Segurança Rodoviária
sido editada pelo IPQ em 15/12/2017.
Esta norma torna-se assim num importante instrumento para que entidades
públicas e privadas possam convergir
os seus esforços para a redução de lesões graves e até mortes nas viagens
durante o trabalho ou em deslocação
para o mesmo. Nesta fase, iremos realizar alguns seminários de apresentação
da norma. O primeiro realizou-se a 20 de
abril, em Lisboa e ainda durante o mês
de maio irá realiza-se, um segundo, no
município do Porto. Posteriormente, está
prevista a realização de reuniões com
as principais organizações e confederações do sector empresarial com o objetivo de delinear estratégias de aplicação
da norma.
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"A execução das medidas
previstas no PENSE 2020
é fundamental para
conseguirmos retomar
a trajetória de redução
das vítimas da estrada
e alcançar as metas
previstas de 41 mortos
por milhão de habitantes
em 2020".

Nesta matéria, Espanha foi um dos
primeiros países a adotar a norma internacional e concede às empresas
“bónus na contribuição social” Poderá
passar por aí?
O exemplo espanhol foi um dos apresentados no âmbito do seminário organizado em abril. Iremos trabalhar em
parceria com as principais organizações
e confederações do sector empresarial
com o objetivo de delinear estratégias de
aplicação da norma.
A sinistralidade é uma questão de
cumprimento escrupuloso do Código
da Estrada ou teremos de admitir sempre alguma taxa de acidentes?
Enquanto existirem vítimas mortais resultantes de acidentes rodoviários, existe
sempre fundamento para continuarmos
a luta para que as mesmas não aconteçam. A execução das medidas previstas

no PENSE 2020 é fundamental para conseguirmos 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.
A ANCIA tem promovido iniciativas
de sensibilização das crianças em idade escolar, realizando visitas das escolas aos centros. Acha que a segurança
rodoviária poderia ser enquadrada no
sistema de ensino?
A segurança rodoviária já está presente
no sistema educativo através Estratégia
de Educação para a Cidadania. A estratégia está organizada em 3 grupos: o
primeiro, obrigatório para todos os níveis
e ciclos de escolaridade (porque se trata
de áreas transversais e longitudinais), o
segundo, pelo menos em dois ciclos do
ensino básico, o terceiro com aplicação

opcional em qualquer ano de escolaridade. A Segurança Rodoviária encontra-se
incluída no segundo grupo. Os resultados
de aplicação desta Estratégia serão avaliados no final do atual ano letivo.
Há quem defenda que o segredo do
controlo da sinistralidade está na tolerância zero nos exames de condução, rigor
máximo nas inspeções e maiores sanções
rodoviárias. Concorda com esta receita?
A problemática da sinistralidade rodoviária é demasiado complexa para se
restinguir a receitas fechadas. Devemos
ter um ensino de condução moderno,
de qualidade e adequado às exigências
atuais. Deve ser garantido que todo o
tipo de veículos circulam na via publica
com condições de segurança. Por fim o
sistema contraordenacional deve ser eficaz para que os condutores adaptem e
corrijam os seus comportamentos.
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PAULO AREAL EM ENTREVISTA À REVISTA TURBO

SETOR TUDO FEZ PARA REDUZIR
RISCO TÉCNICO DAS VIATURAS
Paulo Areal assegura, em entrevista à Revista Turbo, que os centros de inspeção
têm cumprido as suas obrigações e que fizeram um caminho muito positivo em
matéria de rigor e credibilidade.

Quando conversámos, há pouco mais
de um ano, dizia que “as inspeções em
Portugal são rigorosas e credíveis, mas
temos que torná-las ainda mais rigorosas e continuar a trabalhar”. Desde então entraram no setor novos “players”.
Que balanço faz? O objetivo que referiu está a ser alcançado?
O país está hoje coberto por uma rede
de centros de inspeção devidamente
apetrechados e claramente comprometidos com um serviço de qualidade técnica, ao serviço da segurança rodoviária.
Os centros de inspeção têm cumprido
com as suas obrigações quer no que diz
respeito à realização das inspeções técnicas aos veículos, quer no que respeita
ao cumprimento dos requisitos técnicos
impostos pelo Estado.
Por isso, podemos afirmar que em matéria de rigor e credibilidade fizemos um
caminho muito positivo, sem prejuízo de
haver sempre espaço para melhoria.
Os números de 2017 mostram um
aumento da sinistralidade. Pode assegurar que o setor fez o que estava ao
seu alcance para não contribuir para
este dado?
O setor das inspeções técnicas está absolutamente consciente de ter feito tudo o
que estava ao seu alcance para diminuir

o risco técnico das viaturas em circulação
nas estradas portuguesas.
O aumento da sinistralidade verificado
em 2017 é uma tragédia, porque representa a perda de vidas e também porque
é uma inversão da evolução positiva que
foi sendo conquistada nos últimos anos.
A explicação para o fenómeno terá
alguma complexidade, mas parece ser
evidente uma assustadora tendência
para o aumento do número de mortos e
feridos graves na classe dos ciclomotores e motociclos.
Entretanto, o governo anunciou algumas medidas, algumas das quais já estão
nas leis há vários anos, esperamos que venham a inverter esta tendência.
Ainda em 2017, a entrada de novos
“players” e o aumento do número de
centros deu origem a algo muito visível: há centros de inspeção a abrir nas
traseiras ou ao lado de outros que desenvolvem a mesma atividade. Isto não
é perigoso?
Enquanto associação do setor, a ANCIA tem defendido que o estado veio
autorizar através da lei nº 11/2011, alterada pelo Decreto Lei nº 26/2013 a abertura de novos centros muito para além
daquilo que o utente necessita deste
setor de atividade, o que irá gerar dificul-

dades de vária ordem, nomeadamente,
no controlo dos sistema e na qualidade
das inspeções.
Temos sido muito claros com os reguladores, consideramos crítico para o País
que sejam postas em causa as condições de equilíbrio económico e financeiro do sistema de inspeções, porque o resultado final acaba por prejudicar o País.
A procura da rentabilidade num contexto de ainda mais feroz competitividade não pode levar a uma redução
da qualidade (do pessoal e das estruturas)? Não pode conduzir a algum facilitismo, querendo um dado centro ter a
imagem de que “ali os carros são todos
aprovados”?
O nosso entendimento é muito claro
– os centros de inspeção exercem uma
atividade por concessão e prestam um
serviço público com base na Lei, por isso
não há espaço para falhas de profissionalismo e atuações à margem do legalmente prescrito.
Temos mantido com os reguladores um
diálogo persistente no sentido de exigir
mais regulação e fiscalização, porque
consideramos do interesse do setor que
as condições da confiança técnica nas
inspeções realizadas não sejam quebradas ou postas em dúvida.
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"O setor das
inspeções técnicas
está absolutamente
consciente de ter
feito tudo o que
estava ao seu
alcance para
diminuir o risco
técnico das viaturas
em circulação
nas estradas
portuguesas".

Como evoluiu, a propósito a taxa de
reprovações?
A taxa de reprovações mostra alguma
estabilidade, na casa dos 10%, embora
com evolução no sentido do decréscimo. É natural que ao fim de alguns anos
de experiência os proprietários tenham
mais cuidado com as condições técnicas da viatura que submetem a escrutínio obrigatório. Também é certo que as
viaturas vão sendo tecnicamente mais
adequadas e por isso apresentam-se em
melhores condições. Mesmo assim, mais
de seiscentas mil viaturas são reprovadas todos os anos.
Pode dar uma ideia das principais
causas de reprovações?
Também neste aspecto tem havido estabilidade. À semelhança dos anos anteriores, as luzes e equipamento elétrico,
quadro, direção, suspensão e pneus, fo-
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ram as principais causas de reprovação
dos veículos ligeiros.
Uma questão na ordem do dia é a das
emissões. A verdade é que continuamos
a não ter avaliação rigorosa dos níveis
de emissões. Como vê esta questão?
Sobretudo num contexto de envelhecimento do parque circulante e de forte
importação de veículos suados.
Consideramos que o tema do controlo
das emissões deveria evoluir rapidamente para formas mais rigorosas de inspeção. Para isso é preciso tratar de questões
legais mas também de questões técnica
com alguma complexidade.
Mas não temos dúvidas, que constituirá
um tema central nos próximos anos, até
porque o risco ambiental é hoje um dos
riscos mais caros, seja no plano da saúde pública seja inclusivamente no plano
económico.
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"Temos mantido
com os reguladores
um diálogo
persistente no
sentido de exigir
mais regulação e
fiscalização, porque
consideramos do
interesse do setor
que as condições
da confiança
técnica nas
inspeções não
sejam quebradas
ou postas
em dúvida".
Outro tema de alguma forma relacionado é a crescente sofisticação tecnológica dos veículos. Como é que os centros de inspeção estão a preparar-se
para uma nova “paisagem” com veículos cada vez mais evoluídos? E não falo
só da mobilidade elétrica. Refiro-me a
dispositivos que, não funcionando devidamente colocam em causa a segurança dos ocupantes e de terceiros?
A ANCIA tem há muito uma preocupação efetiva com o acompanhamento
das temáticas tecnológicas do setor da
mobilidade.
No âmbito das nossas parcerias com
organizações nacionais e internacionais
participamos em discussões e formações
que visam colocar-nos como interlocutores relevantes de todos os movimentos de
antecipação das tendências e das soluções técnicas.

C

M

Seja no âmbito das viaturas elétricas,
seja em assuntos relacionados com a
crescente autonomia, a ANCIA está na
linha da frente quando se trata de compreender o que aí vem e de preparar o
setor das inspeções para o futuro. Faremos, em qualquer cenário, a nossa parte
do trabalho de controlo do risco técnico
das viaturas.
O atual regulamento dos centros de
Inspeção e a própria diretiva europeia
está atualizada? Ou carece de precisões? Quais?
A Diretiva 2014/45/EU do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 3 de abril de
2014, foi agora transposta para o ordenamento jurídico interno através do Decreto
Lei nº 144/2017, de 29 de novembro, no
entanto, a aplicação integral deste diploma aguarda, ainda, a aprovação e publicação da respetiva regulamentação.
Os profissionais dos centros recebem
formação adequada a esta evolução?
Como está o plano de um curso superior neste contexto?
Sem prejuízo dos profissionais dos centros estarem, obrigatoriamente, sujeitos à
frequência de ações formação contínua
de atualização, todos os anos desenvol-

vemos várias iniciativas com o objetivo
de propagar o conhecimento existente
sobre as novas realidades da mobilidade rodoviária.
As nossas Jornadas Técnicas são um
momento alto deste programa de formação dirigido aos inspetores e a nossa
Convenção constitui o corolário do nosso programa de atualização das entidades gestoras.
Acredito que estamos todos bem cientes do que se passa e das novidades que
certamente se tornarão nova normalidade em breve.
Por fim, como tem visto o papel das
empresas de reparação e como vê a
relevância do mecânico, nomeadamente por ser o primeiro contacto com
o cliente final?
Temos um visão integradora do setor
automóvel, acreditamos que cada atividade tem a sua lógica técnica e a sua
utilidade social, pelo que é sensato que
se mantenha um diálogo aberto ao entendimento do outro e ao papel relativo
de cada entidade.
Os centros de inspeção prestam um
serviço público delegado pelo Estado e,
nessa medida, têm uma natureza peculiar que importa sublinhar e estimar.
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ALMOÇO DE NATAL DA ANCIA
REÚNE DEZENAS DE ASSOCIADOS
Neste evento natalício, Paulo Areal destacou o esforço da ANCIA na
credibilização dos centros de inspeção e na consciencialização da sua
importância na segurança rodoviária.

A ANCIA realizou em dezembro de 2017
o seu tradicional almoço de Natal, que
reuniu algumas dezenas de associados,
parceiros e protagonistas do setor no
Museu do Oriente. Momento de confraternização e partilha de experiências, o
almoço foi também ocasião para o Presidente da Direcção, Paulo Areal, agradecer a todos quantos têm participado
nas iniciativas da ANCIA, contribuindo
assim para a execução da estratégia de
afirmação institucional e valorização da
atividade dos associados.
Relativamente ao trabalho desenvolvido em 2017 foi apresentado um filme
com as principais iniciativas levadas a
cabo pela associação, dando expressão
ao esforço realizado na defesa dos inte-

resses dos associados e na afirmação
da real importância dos centros de inspeções técnicas de veículos no contexto
de uma política de segurança rodoviária.
FORTE APOSTA NA FORMAÇÃO
E NA CREDIBILIZAÇÃO DOS CENTROS
DE INSPEÇÃO
Paulo Areal destacou a forte aposta na
valorização da formação, com as Jornadas Técnicas e a Convenção ANCIA,
bem como o empenho na manutenção
de saudáveis relações institucionais com
os titulares de órgãos de tutela.
O responsável destacou também o
esforço da ANCIA na credibilização dos
centros de inspeção e na conscialização da sua importância na segurança

"A segurança
rodoviária constitui
a nossa principal
missão e deve
igualmente ser uma
responsabilidade
partilhada por
todos, sendo
prioritário gerar
na comunidade
uma cultura
de segurança
rodoviária
e sensibilizar todos
os cidadãos para
uma utilização
mais atenta
e responsável
dos veículos
a motor".
PAULO AREAL
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rodoviária. “A segurança rodoviária constitui a nossa principal missão e deve
igualmente ser uma responsabilidade
partilhada por todos, sendo prioritário
gerar na comunidade uma cultura de
segurança rodoviária e sensibilizar todos
os cidadãos, sobretudo os mais jovens
para uma utilização mais atenta e responsável dos veículos a motor”, alertou
Paulo Areal na sua intervenção.
PROTOCOLO COM SABSEG SEGUROS
O presidente da ANCIA criticou ainda
o papel do Estado na execução das inspecções periódicas obrigatórias a motociclos com mais de 250 centímetros
cúbicos (cc) apesar de os centros de
inspeção terem cumprido com todas as
suas obrigações.
“Tem sido difícil, complexa e envolta em incógnitas a execução de uma
medida que, devo relembrar, não é de
agora mas remonta ao ano de 2012” lamentou Paulo Areal, acrescentando que

“estamos a terminar o ano de 2017 sem
que o Estado tenha dado integral execução a esta medida num contexto em
que exigiu aos centros de inspeção um
atempado cumprimento das suas obrigações e em particular num contexto
em que existe um aumento preocupante da sinistralidade rodoviária”.

A Associação Nacional dos Centros de
Inspeção Automóvel aproveitou este momento para assinar um protocolo com
a SABSEG Seguros, através do qual a
companhia de seguros se compromete
a desenvolver produtos específicos para
os associados da entidade presidida por
Paulo Areal.
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NOVO REGULAMENTO GERAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS
A iniciativa da Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel
pretendeu dar conta das principais regras constantes no novo regulamento,
que entrou em vigor a 25 de maio.
A ANCIA realizou um workshop em Coimbra, no passado dia 27 de Março, sobre regulamento geral de proteção de dados e
a aplicação da portaria 221/2012.
O advogado Jorge Almeida, da Sociedade de Advogados João Pedroso
e Associados, foi o orador convidado
para falar sobre a Implementação do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). O responsável falou, acima
de tudo, sobre as novidades do RGPD,
nomeadamente o fim das autorizações
prévias da CNPD, o quadro sancionatório
agravado, o alargamento do conceito
de dados pessoais, o reforço dos direitos
dos titulares dos dados pessoais (esquecimento, portabilidade, autorização), a
proteção reforçada de dados e a obrigatoriedade de reporte de violações.
Jorge Almeida explicou também que

os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais passam a ter de assegurar
a licitude dos tratamentos de dados que
pretendam efetuar, instituir processos de
controlo do tratamento de dados interno
e externo e de informação de violações
de dados e preparar a instituição para
possível inspeção da CNPD. Na sua intervenção, o advogado da João Pedroso e
Associados explicou todas as novidades
do RGPD e houve ainda espaço para responder a dúvidas e questões dos associados da ANCIA presentes no workshop.
No âmbito da sessão vocacionada
para a aplicação da Portaria 221/2012,
o workshop contou ainda com intervenções de José Pereira Martins, Chefe do
Departamento de Inspeção de Veículos
do IMT I.P e de Paulo Tavares, Vice-Presidente do IPAC I.P.

NOVIDADES
Fim das autorizações
prévias da CNPD
Quadro sancionatório agravado
Alargamento do conceito
de dados pessoais
Reforço dos direitos dos titulares
dos dados pessoais (esquecimento,
portabilidade, autorização)
Proteção reforçada de dados
Obrigatoriedade de
reporte de violações.
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ANCIA EM FÓRUM PARLAMENTAR
DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA
A ANCIA esteve presente no Fórum Parlamentar de Segurança Rodoviária 2018,
onde se debateu o código da estrada e o impacto das últimas alterações na
segurança rodoviária.
A ANCIA esteve presente no Fórum Parlamentar de Segurança Rodoviária 2018,
que se realizou no dia 8 de maio, pelas
14h00, no Auditório António de Almeida
Santos, na Assembleia da República.
A abertura dos trabalhos esteve a cargo
da Vice-Presidente da Assembleia da República Teresa Caeiro, pelo Presidente da
Comissão de Economia, Inovação e Obras
Públicas, Hélder Amaral e pelo Ministro da
Administração Interna, Eduardo Cabrita.
O fórum contou com dois painéis: «A
segurança rodoviária em 2017" e o "Código da Estrada: o impacto das últimas
alterações na segurança rodoviária» e a
participação de diversas entidades, de-

signadamente, ANSR, PRP, ACA-M, IP I.P.,
IMT I.P., PSP, GNR e ACP.
A ANCIA esteve representada pelos vogais Dr. Júlio Sarmento, Eng.º Luís Ferreira
e por Gabriel Almeida e Silva, secretário-geral da Associação, no Fórum onde foi

destacado o aumento da sinistralidade
com os veículos de duas rodas e reforçada a necessidade de atribuir prioridade
ao controlo da velocidade, em particular
nos centros urbanos, assim como a formação dos condutores.

publicidade
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SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA
EM AUDIÊNCIAS PARLAMENTARES
A ANCIA reiterou a necessidade de reforço das medidas de segurança rodoviária,
nas audiências quer com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas
quer com o Grupo Parlamentar do PCP quer com os Grupos Parlamentares do
PAN e do PEV.

"É fundamental
a implementação de medidas
de salvaguarda da sustentabilidade
e solvabilidade das Entidades
Gestoras de Centros de Inspeção,
nomeadamente, a atribuição de
novas competências".

PRIMAVERA 2018

23

Notícias
do setor mais ativa em todas as suas dimensões, condição imprescindível para
o exercício da atividade com qualidade
e em igualdade de circunstâncias, assim
como um reforço da fiscalização no âmbito do cumprimento desta obrigação legal
pelos Utentes.

A audiência com a Comissão de
Economia, Inovação e Obras Públicas,
contou com Paulo Areal, Presidente da
ANCIA, Carlos Santos, Vice-presidente
e Giuseppe Nigra, Vogal. A associação
reiterou a crucialidade de reforço das
medidas de segurança rodoviária, designadamente, a extensão da obrigatoriedade de inspeção a todos os veículos a motor e a inspeção periódica
obrigatória para controlo das emissões
poluentes.
A ANCIA alertou para a urgência da
publicação da legislação necessária
para o início da inspeção aos motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 250 cm3, tendo em consideração o seu contributo na redução da
sinistralidade com estes veículos e aos

elevados investimentos efetuados pelos
Centros de Inspeção.
As principais preocupações do setor
estão, de resto, relacionadas com a abertura de novos Centros de Inspeção e, em
particular, com a contrapartida financeira entregue ao IMT I.P., num contexto de
avultados investimentos efetuados pelos
Centros de Inspeção em instalações e
equipamentos, explicou a associação
na audiência.
É, por isso, fundamental a implementação de medidas de salvaguarda da
sustentabilidade e solvabilidade das Entidades Gestoras de Centros de Inspeção,
nomeadamente, a atribuição de novas
competências.
A ANCIA defendeu ainda a implementação de uma regulação e fiscalização

ANCIA APRESENTA CADERNO
REIVINDICATIVO EM AUDIÊNCIAS
COM O PCP, PAN E PEV
Na audiência com o PCP, foi apresentado o Caderno Reivindicativo da ANCIA, e
identificadas as principais preocupações
do setor já expostas na sessão com a comissão de Economia, Inovação e Obras
Públicas.
A necessidade urgente na publicação
da regulamentação para o início da inspeção aos motociclos, triciclos e quadriciclos,
o reforço da regulação e fiscalização do
setor, assim como o reforço da fiscalização
do cumprimento desta obrigação legal
pelos Utentes e a extensão das inspeções
a todos os ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos, assim como aos tratores, como medida de segurança rodoviária foram os pontos da apresentação da
ANCIA com o Grupo Parlamentar do PCP.
Nas audiências com o PAN e PEV, foi
também apresentado o Caderno Reivindicativo e expostas as principais preocupações do setor acima descritas.
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SESSÃO DE APRESENTAÇÃO
DA NORMA ISO 39001
A ANCIA esteve presente na sessão de apresentação
e sensibilização para a aplicação da Norma ISO
39001 (norma de gestão de segurança rodoviária),
uma iniciativa promovida pela Autoridade Nacional
de Segurança Rodoviária (ANSR).
Nesta cerimónia, a 20 de abril de 2018,
no ISCTE, foram discutidos temas como a
Sinistralidade rodoviária laboral em números, benefícios da aplicação da Norma
ISO 39001 nas organizações ou a Atividade seguradora, como parte interessada

na implementação da Norma.
A apresentação, que contou com a presença de importantes personalidades do
setor, designadamente, do Secretário de
Estado da Proteção Civil, José Artur Neves,
pretendeu divulgar a Norma pelas orga-

nizações públicas e privadas que interagem com o sistema de tráfego rodoviário,
no sentido de incentivar a aplicação de
uma ferramenta que ajudará a reduzir
o risco de morte e de ferimentos graves,
relacionados com acidentes rodoviários,
mediante a identificação de boas práticas de gestão da segurança rodoviária.
A Norma ISO 39001 fornece requisitos
harmonizados, desenvolvidos com base
na experiência de 60 países e 16 organizações internacionais (exemplo do International Road Federation), tais como a
velocidade, condições do veículo e consciência do motorista.
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ANCIA EM
CONFERÊNCIA
"PROGRAMA
EMPRESAS
PARLAMENTO"

ANCIA reforça a sua aposta no empreendedorismo e inovação, ao participar na 3.ª edição da Conferência «Programa
Empresas Parlamento», promovida pelo Fórum de Administradores e Gestores de Empresas (FAE).
A ANCIA participou na 3.ª edição da Conferência “Programa Empresas Parlamento”, uma organização do Fórum de
Administradores e Gestores de Empresas (FAE), que teve lugar
dia 10 de janeiro na Assembleia da República.
Naquela que foi a 3ª edição da Conferência PEP, Carlos Santos, vice-presidente da Direção da ANCIA, juntou-se ao deputado Luís Leite Ramos e ao empreendedor José Epifânio da
França, para uma análise conjunta aos principais desafios do
empreendedorismo e da inovação.
Ao debate foram trazidas medidas concretas para otimização da legislação aplicável às empresas empreendedoras,
correção de falhas estruturais no financiamento e, ainda, reforço da ligação entre o mundo académico e a realidade
empresarial.
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MORTES DE JOVENS
PORTUGUESES NAS ESTRADAS
ABAIXO DA MÉDIA EUROPEIA
Em Portugal, há um maior de risco de atropelamento de jovens entre os 15 e os
19 anos. Ainda assim, as taxas de mortalidade são mais baixas no país do que
na média dos 28 países da UE. Os números foram apresentados pela PRP no
âmbito da conferência internacional do projeto YEARS, que decorreu em Lisboa.
A Associação Nacional de Centros de
Inspecção Automóvel (ANCIA) participou, no dia 25 de Maio, no evento YEARS
(Jovens Europeus em Ação pela Segurança Rodoviária) que decorreu em Lisboa. Uma conferência internacional que
serviu para debater sobre a sinistralidade,
as suas causas e riscos e ainda medidas
preventivas para os jovens.

idades, há por um milhão de habitantes,
780 feridos graves, um número bem acima da taxa média quando considerada toda a população (500 feridos leves
por um milhão de habitantes). Por outro
lado, os condutores até 24 anos têm
uma taxa de envolvimento em acidentes rodoviários muito mais elevada do
que os mais velhos.

No âmbito deste evento, a Prevenção
Rodoviária Portuguesa (PRP) apresentou
alguns dados alarmantes sobre o número de atropelamentos de jovens. De
acordo com a PRP, o grupo etário dos
15 aos 19 anos apresenta o maior risco
de atropelamento em Portugal. Nestas

Em Portugal, os jovens são também o
grupo com maior incidência de comportamentos de risco nas estradas. Estudos
observacionais realizados pela PRP, em Lisboa, mostraram que 28% dos peões com
idade até 30 anos utilizavam o telemóvel
ou auriculares enquanto passavam a es-

trada. Já quando estão atrás do volante,
os mais novos são também os que utilizam o telemóvel com maior frequência,
sobretudo quando se encontram parados no trânsito antes de semáforos.
Ainda assim, e apesar de os índices de
sinistralidade em Portugal serem piores
do que o conjunto de 28 países da União
Europeia (EU), o mesmo não acontece
ao nível de mortes nas estradas. Entre
2010 e 2015, as taxas de mortalidade na
sequência de acidentes de viação nos
mais novos foram mais baixas em Portugal do que na média da UE.
O YEARS é um projeto, gerido em conjunto pelo Conselho Europeu de Segurança nos Transportes (ETSC) e pelo
Conselho Consultivo Parlamentar sobre
Segurança nos Transportes do Reino
Unido (PACTS), que procura obter uma
melhor compreensão dos jovens condutores enquanto grupo de utentes da
estrada particularmente em risco. E propõe-se a abordar esse risco por via de
ações inovadoras.
Nesta conferência internacional, especialistas em segurança rodoviária de diferentes países da União Europeia vieram
apresentar algumas medidas efetivas de
segurança rodoviária adotadas em toda
a Europa. A ANCIA fez-se representar por
Carlos Santos, vice-presidente da associação, e por Gabriel Almeida e Silva, secretário-geral da associação.
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ANCIA EM CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL SOBRE
SEGURANÇA RODOVIÁRIA

A ANCIA esteve presente na Conferência Internacional sobre Segurança
Rodoviária, que se realizou nos dias 19 e 20 de abril, na sede da Infraestruturas de
Portugal, sob o tema «Um compromisso do presente e um desafio para o futuro».
A Conferência Internacional sobre a
Segurança Rodoviária contou com responsáveis de entidades governamentais, gestores de topo de empresas de
gestão de infraestruturas rodoviárias e
agentes responsáveis pelo desenvolvimento e implementação da Segurança Rodoviária e que estão atualmente

a procurar implementar na sua gestão
a abordagem do Sistema de Transporte Rodoviário Seguro (STS) bem como
perspetivar os desafios que daí advêm.
Na conferência, dividida em dois dias,
foram discutidos tópicos como o papel
da Infraestrutura na Segurança Rodoviária ou as novas tendências e tecnolo-

gias na mobilidade e seus impactos na
segurança rodoviária.
No final da conferência, os participantes tiveram oportunidade de participar da «Experiência Pilar 7», um equipamento interativo que permite a todos
os visitantes uma descoberta única da
Ponte 25 de Abril.
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ANCIA MARCA PRESENÇA
EM EVENTO DO CITA
A ANCIA esteve presente no evento realizado pelo CITA no dia 23 de março, em
Bruxelas, para apresentação das atividades de 2017/18. A reunião realizou-se na
nova sede do CITA, no centro de Bruxelas, e contou com cerca de 70 participantes.
O evento iniciou-se com uma intervenção
de Fotini Ioannidou (Chefe de Unidade de
Segurança Rodoviária da Direcção-Geral
da Mobilidade e Transportes da Comissão
Europeia), seguida por uma intervenção
do Presidente do CITA.
De acordo com o programa, o evento
contou ainda com um resumo das atividades do CITA em 2017, uma apresentação
relativa ao Projeto SET II sobre a medição
do NOx durante a inspeção de um veículo,
outra sobre o impacto do programa de inspeção de veículos na Turquia, sobre a inspeção de veículos nos países em desenvolvimento e, por último, sobre as atividades a
desenvolver pelo CITA em 2018.

publicidade

Campincarcentro – Centro de Inspeções Lda (Centro de Categoria B)
Estrada Nacional n.º 1 – Vermum, 3150-227 Condeixa-a-Nova, Coimbra
Coordenadas: GPS: 400 05’ 09.62’’ N - 80 31’ 33.22’’ O
Horário: Segunda a Sexta: 09.00h às 13.00h e 14.00h às 19.00h Sábados: 09.00h às 13.00h
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ANCIA VISITA CENTRO
DE INSPEÇÃO ESPANHOL
A visita serviu para assistir à forma como o centro de inspeção automóvel
espanhol (ITV de Utrera) realiza as provas de controlo de emissões poluentes.

A Associação Nacional de Centros de
Inspeção Automóvel reuniu com a sua
homóloga espanhola AECA-ITV e visitou
o ITV de Utreta, em Sevilha.
Durante a visita ao centro de inspeção
automóvel espanhol, a ANCIA, representada por Paulo Areal, presidente, Carlos Santos, vice-presidente, e os vogais
Giuseppe Nigra e Sérgio Vitorino, teve a
oportunidade de ver em primeira mão
como se realizam as provas de controlo
de emissões poluentes em Espanha e

como serão no momento em que o país
regulamentar a Diretiva 2014/45/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3
de Abril de 2014, relativamente às inspeções técnicas periódicas dos automóveis
a motor e respetivos reboques, que entrará em vigor em toda a União Europeia a
20 de maio de 2018.
Além disso, puderam comprovar as
novas ferramentas de leitura do sistema
de diagnóstico a bordo (OBD), com as
quais se passará a aceder aos sistemas

de segurança e de vigilância do meio
ambiente controlados eletronicamente
para perceber se estes têm falhas.
Foram ainda mostrados os vários testes incluídos no Projeto SET II (Teste de
Emissões Sustentáveis), do CITA (Comité
Internacional de Inspecção Técnica dos
Automóveis), realizados com o objetivo
de propor a Bruxelas um procedimento
simples, rápido e barato para verificar as
emissões de óxidos de nitrogênio (NOx)
nos centros de inspeção automóvel.
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MÉDIA DE 5 MORTES POR MÊS
EM ACIDENTES COM TRATORES
Nos últimos cinco anos, morreram em média cinco agricultores por mês em
acidentes com tratores. Um arco podia salvar vidas, mas muitas vezes não existe.
Uma tragédia refletida na reportagem da RR.
Nos últimos cinco anos, morreram em
média cinco agricultores por mês em acidentes com tratores. Um arco podia salvar
vidas, mas muitas vezes não existe. O problema está identificado há décadas, mas
as soluções políticas não avançam. Uma
tragédia sem fim à vista.
A Rádio Renascença faz um retrato de
acidentes de agricultores com tratores,
explora as causas, ouve testemunhas e
especialistas do setor.
Segundo a reportagem, 358 portugueses morreram em acidentes de tratores
desde 2013. Uma média de cinco mortos
por mês, mais do que um por semana nos
últimos cinco anos. Em 2017, morreram 61
pessoas em acidentes deste tipo, em Portugal continental.
NÃO UTILIZAÇÃO DO ARCO DE SANTO
ANTÓNIO PODE SER FATAL
Uma parte significativa das vítimas tinha
mais de 65 anos, conduzia um trator com
mais de duas décadas e não estava a
usar o arco de Santo António — uma estrutura de metal que é colocada a ladear
o habitáculo do condutor e que impede,
em caso de capotamento, que a viatura
caia sobre a vítima.
A estes números, somam-se 330 feridos
graves no mesmo período.
A maior parte destes acidentes ocorrem
em terrenos pequenos, com grandes declives, tipicamente no norte e centro do
país, com destaque para os distritos de
Bragança (42 mortos em cinco anos), Viseu (40 mortos) e Braga (38 mortos).
Geralmente ocorrem em terrenos priva-

dos (cerca de dois terços), que as autoridades não podem fiscalizar. Apenas um
em cada três, em média, acontece nas
estradas.
A utilização do arco de Santo António,
dizem os especialistas ouvidos pela Rádio
Renascença, pode ser a diferença entre
viver e morrer.
Para percorrer muitos ou poucos quilómetros, muitos agricultores teimam em
não utilizar este sistema de segurança:
porque a viatura tem mais de 20 anos e
não a traz acoplada ou porque, pura e
simplesmente, o rebatem.
A reportagem aponta ainda várias razões que concorrem para que o ciclo não

se inverta: a falta de formação dos agricultores, o envelhecimento desta população e o excesso de confiança de homens
que toda a vida andaram em cima das
pesadas máquinas e que julgam que
nada lhes acontece e que sabem tudo.
A Renascença pediu durante mais de
dois meses uma entrevista ao secretário
de Estado da Agricultura e Florestas, mas
a solicitação foi sendo sucessivamente
adiada. O pedido de conclusões do grupo de trabalho também esbarrou num
muro de silêncio.
Estas são algumas das conclusões da
reportagem multimédia da Rádio Renascença "Morte no campo".

CASCAIS | 6 DE JUNHO

09H30-10H00 | RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES

13H00-14H30 | ALMOÇO

10h00-10h30 | SESSÃO DE ABERTURA
Paulo Areal, Presidente da Direção da ANCIA
José Artur Neves, Secretário de Estado da Proteção Civil

15H00-16H30 | SESSÃO III - AMBIENTE
Moderador: Pedro Castelo, Jornalista
Daniele D’Onofrio, Diretor de Comunicação do CITA
Luis Gutiérrez Pando, Presidente da AECA-ITV
Paulo Areal, Presidente da Direção da ANCIA
João Queiroz, Presidente da Associação Estrada Mais
Segura

10H30-11H30 | SESSÃO I - SEGURANÇA
Moderador: António Nunes, Diretor Executivo da ANCIA
Jorge Jacob, Presidente da ANSR
José Miguel Trigoso, Presidente do Conselho de Direção da
PRP
Debate
11H30-12H00 | COFFEE-BREAK
12h00-13h00 | SESSÃO II - MOBILIDADE
Moderador: Hélder Pedro, Secretário-Geral da ACAP
Geoffrey Michalak, Diretor da Qualidade da DEKRA
Óscar Rodrigues, Diretor da Mobilidade da EMEL
Debate

PATROCINADORES
PATROCINADORES

16H30–17H00 | COFFEE-BREAK
17h00-17h30 | SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Paulo Areal, Presidente da Direção da ANCIA
Presidentes da AMT, ANSR e IMT I.P.*
Carlos Martins, Secretário de Estado do Ambiente*
Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de
Cascais*
* Presença a confirmar

