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O propósito das inspeções é ter
bons veículos nas nossas estradas
durante toda a vida.

As inspeções a motociclos
devem ser acessíveis nos custos
e realistas na avaliação.
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PORTUGAL PODE
CONSTITUIR-SE
COMO EXEMPLO
DE EFICIÊNCIA
A existência em Portugal de um sistema
de inspeções técnicas a veículos com
caráter obrigatório e regular não resulta
de revindicação dos automobilistas ou
da livre iniciativa dos operadores, antes
se deve à imposição do Estado.
Esta imposição pelo Estado de uma
obrigação inspetiva aos veículos também não é uma bizarria portuguesa, pois
inscreve-se no quadro de um esforço europeu (e mundial) para harmonizar as
formas de controlar o risco técnico dos
veículos em circulação e, por essa via,
reduzir a sinistralidade, a perda de vidas
e os prejuízos económicos das pessoas
e dos países.
Qualquer que seja o ponto de vista
em que queiramos colocar-nos relativamente às inspeções haverá sempre uma
ideia que persiste – algum sistema de
controlo dos veículos atuais e futuros terá
de existir se as sociedades quiserem ter
um olhar independente e transparente
sobre as condições técnicas dos veículos
em circulação.
Os tremendos desafios técnicos e de
gestão do espaço público que a mobilidade do futuro nos está a colocar vivamente aconselham que se utilize a experiência e o saber acumulado para prever
e controlar os novos fenómenos de transporte de pessoas e bens e os seus inevitáveis riscos técnicos.
O sistema português de inspeções técnicas de veículos tem uma história muito
meritória e tem dado um contributo sério e consistente para a diminuição da

sinistralidade, estando portanto técnica
e moralmente apetrechado para constituir-se como garantia de conformidade
dos veículos durante toda a sua vida útil.
Este propósito está alinhado com os novos estatutos da organização europeia
do setor das inspeções – CITA – e é coerente com a evidente necessidade de o
controlo técnico ser desempenhado por
entidade independente dos fabricantes
e reparadores de veículos.
Se as autoridades nacionais tiverem a
lucidez e a ousadia de tirar partido do
sistema de inspeções que ajudaram a
criar e desenvolver, Portugal pode rapidamente constituir-se como exemplo de eficiência no tratamento das diversas questões conexas com a mobilidade e, muito
especialmente, tudo o que se relaciona
com os veículos e seus proprietários.
Basta que o Estado passe a reconhecer
a capacidade e idoneidade dos centros
de inspeção para as tarefas administrativas que o próprio Estado admite não
ter condições de prestar com prontidão
e qualidade.
E como o Estado português implementou há muito um sistema de utilizador
pagador nem sequer se pode dizer que
o tema seja de ordem orçamental, pois
que cada beneficiário do serviço pagaria
o respetivo preço. Que até podia baixar.

Paulo Areal

Presidente da Direção da ANCIA
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Entrevista

"A harmonização é cada
vez mais necessária
no transporte rodoviário,
e a inspeção técnica
a veículos é uma das
áreas com mais espaço
para desenvolvimento"

EDUARD FERNÁNDEZ, DIRETOR EXECUTIVO DO COMITÉ INTERNACIONAL DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE AUTOMÓVEIS (CITA)

O PROPÓSITO DAS INSPEÇÕES É TER BONS VEÍCULOS
NAS NOSSAS ESTRADAS DURANTE TODA A VIDA
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Quais são as principais conclusões
da Conferência CITA de 2019?
A Conferência CITA de 2019 foi um
marco na história do CITA. Os nossos
Associados aprovaram uma modificação importante nos nossos Estatutos e o
nosso novo propósito declarado evoluiu
da inspeção do veículo para a conformidade do veículo. Isso é fundamental, já
que o nosso foco agora é o resultado final: ter bons veículos nas nossas estradas
durante toda a vida. De fato, a inspeção
periódica é e será, por muitos anos, uma
das principais ferramentas para garantir
a capacidade de inspeção, mas temos
que ser capazes de aproveitar qualquer
nova tecnologia para garantir os melhores carros na estrada.
Quais são os principais desafios
enfrentados pela Inspeção Técnica
hoje, dada a evolução da indústria
automóvel?
Em relação às novas tecnologias, a
inspeção a veículos enfrenta os mesmos desafios que toda a sociedade:
transparência. É claro que as novas
tecnologias que eliminam a influência
do fator humano melhorarão a segurança no trânsito. Por outro lado, essas
novas tecnologias não podem ser uma
desculpa para limitar o acesso justo a
sistemas e dados de veículos. Um cenário em que apenas fabricantes de automóveis têm acesso a dados cria vários
riscos: conflito de interesses na análise
de acidentes, quando a tecnologia de
veículos pode estar envolvida na causa, na obsolescência programada ou
em situações de monopólio.
Isso também é importante do ponto
de vista das autoridades e dos governos. Um cenário injusto relacionado
com as novas tecnologias de veículos
e a condução autónoma pode ser um
risco para a aceitação social dessas
tecnologias e colocar em risco os benefícios delas decorrentes.

Que desafios se colocam aos inspetores relacionados com o crescente desenvolvimento tecnológico dos veículos?
Os desafios específicos dos inspetores
estão muito relacionados com a resposta
anterior. É necessário ter acesso adequado aos sistemas do veículo e aos seus
dados para poderem inspecionar novas
tecnologias. A sociedade precisa de um
árbitro confiável, caso surjam conflitos
com os fabricantes de veículos, e a opção natural para isso é a inspeção técnica obrigatória.

“Essas novas
tecnologias não
podem ser uma
desculpa para
limitar o acesso
justo a sistemas
e dados de veículos.
Um cenário em que
apenas fabricantes
de automóveis têm
acesso a dados
cria vários riscos”
A Contribuição da Inspeção Periódica (ITV) para a Segurança no Trânsito é
consensual na União Europeia?
O impacto da inspeção técnica dos
veículos em matéria de acidentes foi maltratado nos últimos anos. A razão para
isso é que a atual análise de acidentes
nem sempre tem os recursos necessários
para realizar uma investigação aprofundada e, na maioria dos casos, o objetivo
é definir as responsabilidades dos motoristas. Estamos agora a promover outra

abordagem para encontrar o valor real
da inspeção técnica: comparar os números de acidentes antes e depois de
um esquema de inspeção do veículo
ser configurado. Já realizamos estudos
na Turquia, Costa Rica e Espanha (para
ciclomotores), que identificam os benefícios da inspeção técnica de maneira
mais precisa.
A abordagem tradicional para a segurança rodoviária leva em consideração
três fatores: o condutor, a estrada e o
veículo. Qualquer abordagem de segurança no trânsito deve considerar esses
três fatores de maneira equilibrada para
serem eficazes.
Dada a livre circulação de veículos
na Europa e países contíguos, a harmonização da legislação técnica não
deveria ser uma emergência?
Na verdade, a harmonização é cada
vez mais necessária no transporte rodoviário, e a inspeção técnica a veículos é
uma das áreas com mais espaço para
desenvolvimento. A nova diretiva constitui
um passo em frente neste sentido, mas
para alcançar esse objetivo será necessário dispor da vontade política adequada dos Estados-Membros europeus.
Que conclusões podem ser tiradas
das primeiras experiências com a
introdução de uma nova diretiva de ITV
na Europa?
A Diretiva 2014/45/UE foi uma evolução necessária em conformidade com
a harmonização acima mencionada e
a garantia da qualidade das inspeções.
Pela primeira vez, define a nível europeu
a avaliação das deficiências. Também
inclui novos anexos relacionados com
o certificado de inspeção, instalações e
equipamentos, habilitação dos inspetores e órgãos de supervisão. No final do
dia, uma inspeção do veículo é muito
mais do que os critérios de inspeção e é
essencial para garantir a qualidade.
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"Para facilitar que o OBD (controlo de emissões)
possa ser generalizado é necessário assegurar
que o software implementado no veículo
submetido à inspeção é o mesmo previsto
pelo fabricante"

Como o ITV se aplica aos Veículos Elétricos e Híbridos?
Temos que olhar além da União Europeia para encontrar orientação para
inspecionar veículos elétricos e híbridos.
Em particular, o Acordo das Nações Unidas de 1997 - Comissão Económica para
a Europa, desenvolveu e aprovou uma
nova regra para definir a inspeção desse
tipo de veículos com foco na marcação
de peças de alta tensão, proteção contra superaquecimento e ventilação de
baterias.

definidos - aprovação do veículo - para
garantir que o desempenho das emissões seja mantido durante a vida útil do
carro. O cenário mais eficiente é combinar testes de desempenho - medição de
tubo de escape - com interrogação OBD.
Esse último deve incluir identificação de
software, acesso às leituras dos sensores
e possibilidade de influenciar nos atuadores. Atualmente, o risco ambiental dos
veículos não está relacionado apenas
à quebra ou degradação de seus sistemas, mas também à adulteração.

A questão das emissões e seu controle através do OBD VS serão generalizados?
A medição do OBD e do tubo de escape são atividades complementares,
conforme constatado no estudo SET da
CITA - Sustainable Emissions Testing - e
outros relatórios. Algumas falhas nos sistemas de emissões são detetadas apenas
durante a medição, enquanto outras são
apenas pop-up com recuperação de
dados OBD. Em qualquer caso, para facilitar que o OBD possa ser generalizado,
é necessário assegurar que o software
implementado no veículo submetido à
inspeção é o mesmo previsto pelo fabricante. Mais uma vez, estamos diante de
uma questão de transparência e acesso
justo aos sistemas e dados dos veículos.

Este tipo de controlo pode ser estendido para veículos não-rodoviários?
Não há uma resposta genérica para
essa questão. A decisão de estender o
controlo compulsório de veículos deve
estar muito relacionada com a análise
de risco e análises de custo e benefício
apropriadas.

Que outras opções existem para o sistema de controlo de emissões?
É necessário continuar a trabalhar
no modo como os veículos novos são

Qual deve ser o papel dos órgãos de
fiscalização dos operadores de inspeção técnica a veículos?
É evidente que o conjunto da sociedade quer uma inspeção de qualidade,
enquanto alguns indivíduos podem ter
uma abordagem diferente quando se
trata dos seus veículos. Portanto, não
podemos esperar que a qualidade da
inspeção seja regulada por impulsionadores do mercado, mas o contrário.
Por isso, é necessária a supervisão adequada, seja diretamente das autoridades ou dos órgãos de supervisão por
eles projetados.

Em Portugal existe resistência à inspeção de motociclos, apesar do aumento
do número de mortes nestes veículos.
Acontece o mesmo noutros outros países?
É difícil entender, como um conceito,
por que alguns veículos rodoviários padrão, como os motociclos, deveriam estar
isentos de controlo. Os veículos de duas
rodas degradam-se como qualquer outro veículo, e a ausência de sistemas de
segurança passiva torna ainda mais crítico o desempenho adequado de travões,
iluminação, etc.
Podemos encontrar um excelente exemplo da eficiência da inspeção de veículos
de duas rodas na Espanha. Há alguns
anos, o país introduziu o controlo compulsório dos ciclomotores. Antes da inspeção, no período de 2003 a 2006, 30,67%
das mortes em áreas urbanas envolveram
condutores e passageiros de ciclomotores. Em 2013, depois que a inspeção periódica foi introduzida, esse número caiu
para 8,85%. Um aspeto adicional a considerar é que a inspeção de veículos de
duas rodas não requer equipamento adicional para os locais de inspeção.
A ANCIA defende a obrigatoriedade
de inspeções em todos os veículos a
motor que circulam na via pública. Este
pensamento está alinhado com as melhores recomendações e práticas?
Novamente, não há uma resposta única para isso. Essa decisão requer uma
análise de risco e uma avaliação de
custo e benefício.
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CITA DEBATE UTILIZAÇÃO DE NOVAS
TECNOLOGIAS NAS INSPEÇÕES
A ANCIA esteve mais uma vez na Assembleia-geral e Conferência do CITA
(Comité Internacional da Inspeção Técnica de Automóveis), desta vez em Seul,
capital da Coreia do Sul, de 2 a 4 de abril, sendo representada pelo seu
vice-presidente Carlos Santos.
A Conferência deste organismo internacional, sob o tema "Da inspeção
periódica à conformidade contínua",
teve como objetivo claro destacar a
importância da inclusão das novas tecnologias nas diferentes fases da inspeção técnica, tendo como máxima preocupação a segurança rodoviária e o
meio ambiente.
No evento, que contou com a participação de oradores de topo a nível
mundial, foi referida a necessidade dos
países uniformizarem a verificação técnica dos veículos, assim como assegurar
a sua conformidade contínua com as
características de homologação, sendo

necessário, para isso, ter acesso aos dados dos veículos.
No âmbito dos veículos autônomos, referiu-se que as respetivas caixas negras
devem permitir o acesso aos dados, tendo sido reiterado que a segurança na
estrada deve ser reforçada e que a colaboração do Banco Mundial e o respetivo
financiamento de projetos tem sido importante para a melhoria da segurança
rodoviária em geral, designadamente, na
implementação das inspeções técnicas
no continente africano e na melhoria das
condições de tráfego, assim como no
apoio ao estudo das emissões na Europa.
O contributo destes projetos na estra-

tégia para a redução de mortes em acidentes rodoviários entre 2011 e 2020, em
países como a Turquia, apresenta alguns
resultados encorajadores, em conjunto
com o esforço das Nações Unidas para a
melhoria da segurança rodoviária.
No âmbito da questão da homologação de veículos, muito importantes para
as inspeções do futuro e que serão um
complemento das inspeções que os
CITV executam atualmente, os oradores
confluíram que estas não vão originar alterações nas inspeções atuais, sendo, ao
invés, integrados novos itens nas verificações, designadamente, nos sistemas de
controlo e de conetividade.
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SEMANA DAS INSPEÇÕES

SEGURANÇA RODOVIÁRIA MOBILIZOU
ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO
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Mais de duas centenas e meia de alunos participaram
no projeto de segurança rodoviária da ANCIA e aceitaram
o desafio para desenvolverem o melhor projeto com base
no tema o "Ambiente e o Automóvel". A Escola Básica de Teso,
na Póvoa de Varzim, foi a vencedora.
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A ANCIA voltou a convidar diversas escolas básicas do país a visitar os centros de inspeção automóvel associados,
com o objetivo de sensibilizar os mais
novos para a importância das inspeções periódicas na segurança rodoviária e para o meio ambiente. As visitas
decorreram, no âmbito da Semana das
Inspeções.
Em sintonia com as edições passadas,
o objetivo passou por elucidar os alunos
sobre a metodologia e rotinas aplicadas
no decorrer da inspeção, esclarecer o
papel dos inspetores e informá-los sobre
as preocupações que os condutores devem manifestar em relação ao seu automóvel e à garantia de qualidade das
suas características. Os alunos tiveram a
oportunidade de ver por dentro o processo de inspeção e colocar todas as
perguntas que acharam pertinentes.

A 3.ª edição deste projeto teve como
tema principal o "Ambiente e o Automóvel" de forma a sensibilizar as crianças
do primeiro ciclo para a importância
das inspeções periódicas para a segurança rodoviária e para a preservação
do ambiente através do controlo das
emissões dos diferentes gases poluentes.
"Este ano queremos sensibilizar os mais
novos para a importância dos automóveis serem menos poluentes e incentivá-los a pensar em alternativas que prometam um futuro melhor", esclareceu Paulo
Areal, presidente da ANCIA.
De forma a consolidar os conhecimentos adquiridos durante as visitas de estudo, a ANCIA desafiou os alunos e as
escolas a prepararem trabalhos sobre
o "Ambiente e o Automóvel" que refletissem os ensinamentos apreendidos no
decorrer das visitas de estudos.

Sete escolas do país aceitaram o desafio, que englobou um total de 150
alunos e resultou em 37 trabalhos entregues para concurso. A Escola do Sete e
Meio, de Moura, a E.B n.º 2 de Queluz, a
E.B 1 Aldeia, de Sanfins, a E.B de Santa
Marta do Pinhal, em Corroios, o Jardim/
Escola João de Deus, em Lisboa, E.B de
Teso, na Póvoa de Varzim e o ATL da Junta de Freguesia Aguçadoura, também
na mesma cidade foram as escolas que
apresentaram projetos de excelente
execução sobre o tema.
De livros, a vídeos e desenhos, a motivação fez-se notar por entre os mais
de 37 trabalhos entregues por mais de
150 alunos de 7 escolas do país. Apesar
da sensibilidade artística demonstrada
em todos os trabalhos, o aspeto mais
relevante avaliado pelo júri no contexto do concurso foi a demonstração dos
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PRÉMIO À ESCOLA VENCEDORA
"...Como futuros condutores, os alunos devem
estar sensibilizados para a necessidade
de cumprirem com as normas previstas
para o respeito do ambiente”

"De livros, a vídeos
e desenhos,
a motivação fez-se
notar por entre os
mais de 37 trabalhos
entregues por mais
de 150 alunos de
7 escolas do país.”
conhecimentos obtidos no decorrer das
visitas aos centros de inspeção.
Nesse sentido, a Escola Básica de Teso,
na Póvoa de Varzim foi premiada com
o 1.º lugar, no seguimento da apresentação de um trabalho que se destacou
pela originalidade na abordagem à
temática e que revelou a relevância destas iniciativas para a sensibilização dos
mais novos.

A ANCIA entregou, no dia 2 de maio, o
prémio do primeiro lugar da 3ª edição
do projeto de educação rodoviária "O
Ambiente e o Automóvel" à Escola Básica de Teso, na Póvoa de Varzim.
Esta escola venceu a 3ª edição do
Projeto de Segurança Rodoviária com
um vídeo animado a partir de desenhos feitos pelos alunos. O trabalho
realizado revelou um elevado grau de
conhecimento sobre a influência dos
automóveis no meio ambiente e isso
foi traduzido num trabalho criativo e de
alto valor pedagógico.
A vitória desta edição valeu à Escola
Básica de Teso e à turma vencedora
dois vales de 500 euros cada, entregues
pela ANCIA, para a compra de material
escolar ou informático.
"A qualidade destes projetos revela
o interesse dos alunos em aprender
e desenvolver a temática ambiental.
Neste caso, o tema estava relacionado
diretamente com o ambiente e o automóvel, e como futuros condutores, os
alunos devem estar sensibilizados para

a necessidade de cumprirem com as
normas previstas para o respeito do
ambiente e, quiçá, serem eles um dia
a promoverem estas ou outras políticas
mais inovadoras junto de outras gerações", declarou o presidente da ANCIA,
Paulo Areal, na cerimónia de entrega
do prémio.
A escolha do melhor projeto esteve a
cargo de um júri composto pelo Coronel Lourenço da Silva, Comandante da
Unidade Nacional de Trânsito da GNR,
pelo Eng.º José Miguel Trigoso, Presidente do Conselho de Direção da PRP, pelo
Dr. Hélder B. Pedro, Secretário-Geral da
Associação do Comércio Automóvel
De Portugal (ACAP) e pelo Prof. Dr. João
Queiroz, Presidente da Direção da Associação Estrada Mais Segura.
A ANCIA agradece a participação de
todas as escolas e alunos que se envolveram nesta ação de segurança rodoviária, que além de valorizar o papel das
escolas nesta ação, reforça a formação
dos alunos no âmbito da segurança rodoviária e qualidade ambiental.
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INSPEÇÃO DE VIATURAS DE EMERGÊNCIA MÉDICA

ANCIA E INEM ASSINAM PROTOCOLO

A ANCIA assinou um protocolo com o
Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), a 13 de dezembro, no Museu do
Oriente, que permite que as viaturas de
transporte de doentes e respetivos equipamentos realizem as vistorias de certificação de conformidade nos Centros de
Inspeção Técnica de Veículos associados
da ANCIA, facilitando assim as vistorias
destes veículos que até aqui chegavam a
percorrer 400 quilómetros para as realizar.
Para Paulo Areal, presidente da ANCIA,
trata-se de “um bom exemplo do que
pode ser o papel dos centros de inspeção
numa estratégia de colaboração com entidades públicas com vista a facilitar que
algumas funções do Estado possam ser
descentralizadas, melhorando assim a
prestação do serviço à sociedade, de forma economicamente mais racional”.
Nos termos do acordo assinado, o INEM
poderá realizar as vistorias às viaturas
de transporte de doentes de forma descentralizada, com ganhos de rapidez e
economia de meios, já que não haverá
encargos para nenhuma das partes signatárias do protocolo.
Atualmente e nos termos da Lei, as
vistorias das viaturas do INEM são da

responsabilidade do próprio Instituto, que
só tem quatro locais - Porto, Coimbra, Lisboa e Faro - para fazer esse trabalho, o
que obriga a maioria dos veículos a fazer
centenas de quilómetros para se submeterem à vistoria.
De acordo com o agora estabelecido,
o INEM poderá utilizar um centro de inspeções por cada distrito, havendo abertura para alargar a colaboração a dois
ou mais centros por distrito, em caso de
necessidade.
O presidente do Conselho Diretivo do
INEM, Luís Meira, afirmou que este protocolo “tem uma importância muito grande
para as entidades envolvidas mas sobretudo para os cidadãos que são vítimas de
acidente e doença súbita, sendo necessário garantir que as viaturas usadas no
socorro e na assistência médica tenham
condições para operar”.

LIGA DOS BOMBEIROS
PORTUGUESES TEVE PAPEL DECISIVO
Em todo este processo de negociação e
fecho do acordo é de destacar o importante papel assumido pela Liga dos Bombeiros
Portugueses (LBP), uma vez que as entidades detentoras dos veículos de emergência

são, essencialmente, as corporações de
bombeiros espalhadas pelo País.
Para Jaime Marta Soares, presidente da
Liga dos Bombeiros, “a LBP teve um papel
preponderante para que fosse celebrado
um protocolo que evitasse a burocracia
que existe nas vistorias das ambulâncias do
INEM que estão ao serviço dos bombeiros".
Presente na assinatura do protocolo, Jaime Marta Soares deixou ainda um desafio à ANCIA no sentido de formalizar um
protocolo com a LBP, para que os centros
de inspeção associados possam ficar
responsáveis por fazer também uma “vistoria técnica com rigor” às “milhares de
viaturas” dos Bombeiros.
A utilização dos Centros de Inspeção pelo
INEM, no quadro do protocolo assinado,
não tem quaisquer encargos para ambas
as partes e o acordo vigora pelo período de
dois anos, prorrogável por iguais períodos.

VISTORIAS TÉCNICAS
JÁ COMEÇARAM

Na sequência do protocolo celebrado, o mesmo já está operacional
na região Norte estando a decorrer
normalmente as vistorias técnicas e
certificação de conformidade das
viaturas afetas ao transporte de
doentes e respetivos equipamentos,
nos Centros de Inspeção associados de Bragança, Braga e Maia.
De acordo com a informação do
INEM, a operacionalização do protocolo irá gradualmente continuar
nas restantes regiões.
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ATRASO NA INSPEÇÃO A MOTOCICLOS
FOI DESILUSÃO PARA O SETOR
Dezenas de associados, parceiros e protagonistas do setor das inspeções
marcaram presença no Museu do Oriente, em Lisboa, dia 13 de dezembro,
para o tradicional almoço de Natal da ANCIA.
Neste evento natalício, Paulo Areal sublinhou os esforços de cooperação com
outras entidades numa perspetiva construtiva da segurança e inspeção rodoviária mas lamentou a questão da inspeção
de veículos a motor de duas rodas, num
contexto em que foram exigidos aos Centros de Inspeção avultados investimentos
na implementação de áreas específicas
para a inspeção técnica desta categoria
de veículos.
Momento de confraternização e partilha
de experiências, este almoço foi também
aproveitado pelo Presidente da Direção,
Paulo Areal, para sublinhar a missão constante da ANCIA na persecução dos objetivos de defesa do setor das inspeções. E,
nesse sentido, lembrou o “elevado sentido
de responsabilidade cívica e de colaboração com todas as entidades que têm
uma visão construtiva do setor rodoviário” nas diversas atividades realizadas ao
longo do ano.
“Tem sido com esta crença e orientados
por esta convicção que desenvolvemos a
ampla discussão que mantivemos com
alguns membros do Governo e Instituições públicas, como o IMT, AMT, a ANSR, a
PSP e a GNR, a quem deixo aqui uma nota
de especial apreço e gratidão”, salientou
Paulo Areal.
Paulo Areal referiu ainda discrepância
entre as medidas anunciadas pelo Governo para travar a sinistralidade e a colocação em prática das mesmas. "É do
conhecimento de todos que o Governo
anunciou no início de 2018 um conjunto
de medidas para travar a sinistralidade
rodoviária, designadamente, prometendo

o já tardio início das inspeções aos motociclos para o primeiro semestre. Porém,
estamos a fechar 2018 e nada realmente
aconteceu nesta matéria", afirmou o presidente da ANCIA.
Se há consenso quanto às vantagens
de reduzir o risco técnico na circulação
dos veículos de duas rodas, o adiamento
desta medida contradiz os objetivos de
segurança rodoviária, num contexto em
que o último relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária reporta
que os acidentes rodoviários aumentaram nos primeiros 11 meses do ano e provocaram a morte a 460 pessoas.
Relativamente ao trabalho desenvolvido
em 2018 foi apresentado um filme com as
principais iniciativas levadas a cabo pela
associação, dando expressão ao esforço
realizado na defesa dos interesses dos associados e na afirmação da real importância dos centros de inspeções técnicas
de veículos no contexto de uma política

de segurança rodoviária, este ano com o
foco na mobilidade urbana.
Paulo Areal destacou algumas iniciativas, como o projeto de Educação Rodoviária que envolve os Centros de Inspeção
e as Escolas Básicas do 1º Ciclo, com o
objetivo de sensibilizar a população escolar e valorizar o papel da Escola, das
Autarquias e das Forças de Segurança na
Educação Rodoviária.
Para além deste, também O Dia Europeu Sem Uma Morte na Estrada, iniciativa
europeia lançada pela TISPOL e à qual a
ANCIA, em colaboração com a GNR e a
Associação Estrada Mais Segura, se associou desde o início.
Outra importante iniciativa é a Semana
das Inspeções Técnicas a Veículos, iniciativa que decorreu no mês de novembro
com diversas ações, designadamente
a realização de um Debate sobre a utilidade das inspeções para a segurança
rodoviária e as visitas das Escolas aos
Centros de Inspeção.
Como conclusão, o presidente reforçou
o contributo da Associação, que de forma consistente, tem manifestado o seu
empenho para – com todos - continuar a
trabalhar para reduzir a sinistralidade no
País, reforçando o papel e o compromisso dos centros de inspeção neste importante objetivo.
A ANCIA aproveitou o momento festivo
para assinar um protocolo com o INEM,
de forma a possibilitar as vistorias de certificação de conformidade das viaturas de
transporte de doentes e respetivos equipamentos nos Centros de Inspeção Técnica de Veículos associados.
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ANTÓNIO PERLOT, SECRETÁRIO-GERAL DA ASSOCIAÇÃO
EUROPEIA DE CONSTRUTORES DE MOTOCICLOS (ACEM)

AS INSPEÇÕES A MOTOCICLOS
DEVEM SER ACESSÍVEIS
NOS CUSTOS E REALISTAS
NA AVALIAÇÃO

A sinistralidade com motociclos está
a aumentar em Portugal, mas parece
haver baixa sensibilidade dos utilizadores ao risco. É uma tendência internacional?
Os últimos dados disponíveis a nível
europeu indicam que no período 20002017 houve uma redução dos mortos nas estradas de 57% para 42% nas
duas rodas com motor, de menos 27%
para motociclos e de menos 69% para
ciclomotores. Os motociclos participam
na redução da sinistralidade a nível
europeu, mesmo que de forma menos
importante do que a tendência geral.
A nível nacional, há diferenças, de 2016
para 2017 o número absoluto de mortes
em motociclos aumentou em Itália, França, Alemanha, Espanha, Grécia, Belgica
e Polónia. Nos outros países da União
Europeia, o número absoluto e a parte
relativa ficaram estáveis ou diminuíram.
A segurança no uso de motociclos
melhorou nos países que têm inspeções
obrigatória a este tipo de veículos?
Não é possível "isolar" a variável correspondente à inspeção técnica de
maneira clara – pois cada acidente depende de uma série de fatores e os principais são os humanos. Mas de maneira
geral, pode-se concluir que a inspeção
técnica não tem efeitos negativos para
a segurança rodoviária.

Até ao momento,
nem Portugal nem
qualquer outro
estado membro
notificaram a
Comissão Europeia
da intenção de
excluir os motociclos
das inspeções
técnicas.
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A inspeção técnica tem aspetos ligados ao ambiente e pode
contribuir para a manutenção das características do motociclo
no que concerne às emissões gasosas e controlo do ruído.

Pode considerar-se que os motociclos são vistos mais como veículo de
divertimento do que de transporte e
isso influencia a perceção de risco dos
utilizadores?
A parte relativa à mobilidade e divertimento varia de país a país, mas de maneira geral a perceção de risco dos utilizadores é muito importante para baixar
a sinistralidade. Por este motivo, a ACEM
apoia iniciativas ligadas à formação do
motociclista, como a European Motorcycle Training Quality Label.
O Governo português recuou na
ideia de tornar obrigatória as inspeções periódicas dos motociclos por
receio da contestação. Pode dizer-se
que isso reflete um falhanço das autoridades em matéria de pedagogia para
a segurança?
É sempre melhor convencer educando, porque o cidadão responsavel fica a
ser parte ativa da solução – aliás, seguimos mesmo este caminho apoiando a
formação avançada voluntária.
De todas as formas, a Diretiva 2014/45
prevê que a partir de 1 de janeiro de
2022, os veículos a motor de duas ou três
rodas – categorias L3e, L4e, L5e e L7e,
com uma cilindrada superior a 125cm3
sejam incluídos nas inspeções periódicas.
Os Estados-Membros podem excluir do
âmbito de aplicação da diretiva estes
veículos caso tenham instituído medidas alternativas eficazes de segurança

rodoviária para veículos de duas ou três
rodas, tendo em conta, em especial,
estatísticas de segurança rodoviária relevantes nos últimos cinco anos. Até ao
momento, nem Portugal nem sequer outro estado membro notificaram a Comissão Europeia da intenção de excluir os
motociclos das inspeções técnicas.
Qual é a posição da ACEM relativamente à obrigação de inspeções periódicas a motociclos?
A ACEM não tem uma posição fixa em
relação a periodicidade das inspeções
a motociclos, nem sequer em relação
a inspeções que não sejam periódicas.
Defendemos sim que as mesmas tenham
em conta a situação nacional e que sejam acessíveis nos custos e realistas em
termos de avaliação.
Pode afirmar-se que o risco técnico
nos motociclos é um fator relevante
para a sinistralidades elevada?
Com certeza. No entanto, muito raramente é um fator primário ou a causa
do acidente. O mais comum é a distração do motociclista. Mas o facto de, por
exemplo, ter os pneus lisos ou os travões
com pouca eficiência pode aumentar
as probabilidades de ter um acidente.
É importante também lembrar que a
inspeção técnica também tem aspetos
ligados ao ambiente e pode contribuir
para a manutenção das características
do veículo no que concerne às emissões
gasosas e controlo do ruído específico.

Os inspetores responsáveis pela inspeção dos motociclos devem estar habilitados com carta de mota e outras
formações?
Não temos posição a esse respeito.
Mas consideramos que devem facilitar
a aplicação correta e inteligente das inspeções aos motociclos e também ajudar
na parte pedagógica de aceitação por
parte do motociclista.
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SESSÃO TÉCNICA NA EXPOMECÂNICA
SOBRE O OBD NAS INSPEÇÕES

A ANCIA organizou
uma sessão técnica
sobre o equipamento
de diagnóstico
OBD, no âmbito da
Expomecânica 2019,
no centro de negócios
Exponor, em Matosinhos.
O evento contou com a presença de
representantes da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), do Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Terrestres (IMT), do Instituto Português de
Acreditação (IPAC), da PSP e da GNR.
A sessão incidiu sobre o estudo realizado pelo CITA - International Motor Vehicle Inspection Committee , em 2015, que
envolveu 5 países e mais de 3 mil veículos, e que concluiu que os ensaios OBD
e os testes de emissões diretamente no
tubo de escape são elementos complementares eficazes na identificação de
gases poluentes.
O painel da sessão técnica foi composto por António Garrido, da Lusilectra, Asis
Edward, da Iberequipe, Javier Ramirez, da
Autotec, José Mira, da MG Equipamentos, Sérgio Pinto da Mecatrónica Online e
Carlos Santos, vice-presidente da Direção
da ANCIA.
Os oradores deixaram claro que o OBD
é uma das verificações que assume elevada relevância no contexto da inspeção técnica de veículos, e por isso executaram uma análise à legislação nacional
e europeia sobre este equipamento e

enquadraram a sua implementação no
âmbito da realidade europeia.
O equipamento de diagnóstico OBD
já é utilizado em países como França e
Espanha, onde os testes em veículos ligeiros já têm sido efetuados desde 2008 e
2018, respetivamente.
Segundo as intervenções dos diversos
oradores as questões de ordem legal e
técnica devem acompanhar a evolução
e modernização dos veículos, sobretudo
no que respeita ao controlo das emissões.
Esta sessão técnica resultou em momentos de reflexão e na certeza de

garantir que os Centros de Inspeção
efetuam um diagnóstico eletrónico aos
veículos que, paralelamente, assegure o
controlo de parâmetros ambientais e dos
sistemas de segurança, reforçando assim
a qualidade ambiental e a segurança
rodoviária.
A introdução destas novas metodologias nas inspeções técnicas é uma necessidade urgente de forma a adaptar os
centros de inspeção à modernização dos
automóveis e tornar as inspeções mais rigorosas, promovendo assim a qualidade
ambiental e a segurança rodoviária.
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ANSR DEBATE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

rança forte para promover a segurança
rodoviária, envolvendo a sociedade de
modo a que todos tenham uma voz ativa
em matéria de segurança rodoviária.
O tema Save Lives #SpeakUp trouxe para
a conversa vários temas relacionados com
as causas da sinistralidade, destacando-se
o fenómeno da distração e a utilização do
telemóvel na condução.

publicidade

A ANCIA esteve presente no debate promovido pela Autoridade Nacional para
a Segurança Rodoviária (ANSR), a 8 de
maio, no âmbito da V Semana da Segurança Rodoviária das Nações Unidas, que
decorreu entre o dia 6 e 12 de maio, com
o tema Save Lives #SpeakUp.
O tema deste ano tem o objetivo de
reconhecer a necessidade de uma lide-

O debate contou com Francisco Mendes Godinho, Diretor de Segurança Rodoferroviária da Infraestruturas de Portugal,
Miguel Gaspar, vereador para a mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa e
Rui Manteigas, secretário-geral da APCAP.
A sessão de abertura contou com a
intervenção da vice-presidente da ANSR,
Ana Tomaz, que abordou os números da
sinistralidade rodoviária a nível mundial,
destacando a necessidade de todos os
intervenientes do sistema rodoviário assumirem o compromisso e a responsabilidade no combate aos acidentes de
modo a alcançar a "visão zero".
A sessão de encerramento esteve a
cargo de José Artur Neves, Secretário de
Estado da Proteção Civil, que apelou ao
envolvimento de todos neste compromisso, tendo deixado uma mensagem
de parceria e ação no combate à sinistralidade rodoviária.
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LIVRO DE RECLAMAÇÕES ELETRÓNICO
E LITÍGIOS DE CONSUMO
A ANCIA esteve presente na sessão informativa sobre o Livro de Reclamações
Eletrónico e a Resolução Alternativa de Litígios de Consumo, uma organização
conjunta da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) e da Direção-Geral do Consumidor (DGC), a 6 de maio, em Lisboa, destinada a associações
empresariais da área dos Transportes.
Esta iniciativa teve como objetivo a assinatura de um protocolo entre ambas as
entidades com vista a fomentar uma melhor articulação nas ações que se dirijam à
proteção dos direitos e legítimos interesses
dos consumidores no seio do Ecossistema
da Mobilidade e dos Transportes.
Presentes na cerimónia estiveram os Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade,
José Mendes, e o Secretário de Estado da

Defesa do Consumidor, João Torres.
Na segunda parte da sessão informativa,
teve lugar a intervenção sobre o Regulamento n.º 565/2018, que define as regras
aplicáveis à medição e à conciliação a
realizar pela AMT, considerando-se que este
procedimento, de caráter voluntário, constitui uma boa prática comercial.
De seguida, procedeu-se à apresentação
sobre o Livro de Reclamações Eletrónico, re-

ferindo-se que, muito em breve, chegará ao
setor dos transportes e que, os operadores
económicos que exerçam atividades reguladas pela AMT, vão ser integrados na Plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico.
Esta integração será efetuada de acordo
com a calendarização a determinar entre
a DGC/INCM e a AMT, sendo os operadores
económicos contactados para participar
no processo de integração.
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DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL
Évora foi a cidade escolhida para o URBACT Infoday 2018, o evento que promove
o desenvolvimento urbano sustentável e integrado nas cidades europeias.

Évora recebeu o URBACT Infoday 2018,
a 27 de novembro, evento para debater
o papel das estratégias de desenvolvimento urbano sustentável nas cidades
europeias, a forma como podem ser
implementadas e como é que o intercâmbio de informação entre metrópoles
pode trazer vantagens extensíveis a todas
aquelas que decidam ser integradas no
programa URBACT. A abertura deste evento contou com a presença do Presidente
da Câmara Municipal de Évora, Carlos de
Sá, tendo, posteriormente, sido apresenta-

do o URBACT a nível Nacional, que consiste num programa europeu de cooperação territorial cofinanciado pelo FEDER.
Este projeto tem como principal objetivo promover o desenvolvimento urbano
sustentável e integrado nas cidades europeias, orientado para o compromisso
e para a ação com soluções concretas,
através do estabelecimento de parcerias
entre os agentes locais e troca de experiências transacionais.
No encontro foram referidos os 3 tipos
de redes deste projeto, designadamen-

te as Redes de Planeamento de Ação,
com o objetivo de melhorar a capacidade das cidades na definição dos seus
planos/estratégias de desenvolvimento
urbano sustentável integrado; as Redes
de Implementação, para apoiar as cidades a executar os seus planos e a ultrapassar problemas concretos da sua
implementação e as Redes de Transferência, para apoiar as cidades a compreender, adaptar e reutilizar uma boa prática
com resultados alcançados numa outra
cidade europeia.
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CONVENÇÃO DA ANECRA MOSTRA
TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES
A ANCIA esteve presente na 29.ª Convenção da ANECRA, que se realizou nos
dias 9 e 10 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, dedicando-se a
fazer parte do debate sobre o papel dos automóveis no nosso futuro próximo,
seja na vertente das vendas como nas reparações.

A Convenção da Associação Nacional
das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA), subordinada ao tema “Não é o fim do negócio...
É sim, um novo começo!", contou com a
presença do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, na sessão de abertura, e com a presença do Secretário de Estado Adjunto e
da Mobilidade, José Gomes Mendes, na
sessão de encerramento.
A ANCIA fez-se representar pelo seu
vice-presidente, Carlos Santos, e por Gabriel Almeida e Silva, secretário-geral, no
evento onde foram ouvidos diferentes
especialistas do setor, como o economista Augusto Mateus, que focou a sua
intervenção no tema “A economia e o
automóvel… Como foi? Como será?” ou
Javier Sánz de Andino, Diretor Comercial
da Motortec Automechanica Madrid,
feira internacional líder para a indústria
automóvel em Espanha.
No último painel do primeiro dia do
evento, sob o tema “Comércio Automóvel em disrupção. Que futuro?”, foram
discutidos temas relacionados com o
impacto das vendas online nos comerciantes de veículos novos e usados, a
neutralidade fiscal preconizada pela
Comissão Europeia, a eventual criação de novos impostos de matrícula e
circulação e a sua compatibilização,

incidentes sobre os veículos elétricos e
híbridos além de se discutir os benefícios
fiscais de estímulo às vendas e o futuro
do mercado diesel.
No segundo dia da Convenção foram
debatidos temas relacionados com o
futuro da reparação automóvel, podendo-se concluir que, com a aceleração
da tecnologia, as mudanças serão mais
rápidas e o setor deverá adaptar-se a
esta mudança. Foi ainda apresentado o
projeto Caruso, que consiste numa plataforma central de serviços e dados que
liga oficinas, fabricantes, sistemas de gestão de frotas e de leasing, seguradoras e
outros players do setor, tendo ainda sido
abordada a legislação europeia e-call:.
No âmbito do tema "As tecnologias de
informação são inevitáveis. Como lidar

com elas?", foram discutidas temáticas
específicas, nomeadamente a forma
como as tecnologias de informação
estão a revolucionar a ligação do setor
com os clientes, fornecedores ou viaturas.
Sobre o tema "Mobilidade – Que papel
está reservado ao Automóvel?" concluiu-se que Portugal, ao contrário de outros
países europeus, ainda tem uma visão
conservadora do veículo. Nas grandes
cidades, verifica-se uma maior valorização da utilização do veículo e, fora das
grandes cidades, a valorização incide
na sua posse.
No futuro, vão existir menos veículos a
circular, mas os que circulam vão percorrer mais quilómetros, e o automóvel será
cada vez mais encarado como um serviço e não como um bem.
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CONGRESSO DOS GESTORES DEBATE
RUPTURAS E DESAFIOS NA GESTÃO
A ANCIA participou no 2.º Congresso dos
Gestores Portugueses, evento organizado
pelo Forum de Administradores e Gestores
de Empresas (FAE), que deu relevância
nacional à voz de todos os gestores portugueses, enquanto comunidade de líderes
guiados por valores de competência técnica, transparência profissional e probidade.
A abertura do evento contou com uma
intervenção de Paulo Macedo, Presidente
da Comissão Executiva da Caixa Geral de
Depósitos, seguido da sessão sobre “Gestores Portugueses em Empresas Internacionais”, onde foram abordadas temáticas
relacionadas com o sucesso em ambien-

tes competitivos, o recrutamento e crescimento na carreira e as vantagens e inconvenientes da nacionalidade do gestor.
Na sessão sobre a “Integração de Empresas Portuguesas em Cadeias de Valor
Internacionais”, os participantes discutiram temas relacionados com a cadeia
de valor e a posição relativa da empresa,
o posicionamento dentro de uma rede e
a dimensão das empresas e as dinâmicas de crescimento dos negócios.
A sessão da manhã foi encerrada
com a atribuição do prémio Primus Inter
Pares, ao Eng.º António Mota, presidente
da Mota-Engil.

Da parte da tarde, o congresso iniciou
com uma intervenção do Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa,
seguido da sessão com o tema “Digitalização - Oportunidade e Ameaça para
Empresas e Gestores”, onde foram abordadas as novas competências, a aceleração digital, a competição pelos dados
e o digital como ambiente global.
Na última sessão deste congresso, sob
o tema “Dilemas e Desafios dos Gestores
Empresários e o Desempenho das Empresas com Gestão Familiar”, foi apresentado um estudo da INFORMA D&B sobre
as Empresas de Capital Nacional 20142017, que analisa a sua composição, as
formas de gestão e o papel que desempenham na economia nacional, tendo-se destacado a sua maior longevidade
e sustentabilidade.
Nesta sessão, os participantes abordaram temas relacionados com a natureza
familiar destas empresas e a qualificação
profissional dos gestores, a sustentabilidade
do negócio e a continuidade geracional,
assim como o crescimento comparado
com outras empresas e a internacionalização como fator de diferenciação.
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ROAD SAFETY REPORT 2018
A ANCIA esteve presente no seminário Road
Safety Report 2018, organizado pela DEKRA
a 11 de dezembro e dedicado ao "Transporte
de Mercadorias". A iniciativa contou ainda com
a participação da ANTRAM e da LASO Transportes,
que contribuíram para o debate em torno da
segurança e da redução da sinistralidade rodoviária.
Neste evento, a DEKRA apresentou o
Road Safety Report 2018, cujo tema foi
dedicado ao transporte de mercadorias,
tendo sido apresentados alguns indicadores de sinistralidade relacionados com
estes veículos, exemplos de acidentes e as
suas causas, assim como os fatores que
podem reduzir os índices de sinistralidade,
tais como os sistemas de assistência à travagem e o platooning.
Os números relativos aos acidentes ocorridos nos estados membros da UE mostram
claramente que os veículos pesados são
muito mais seguros do que a sua reputação sugere. Em 10 anos, o número de
pessoas mortas em acidentes envolvendo
veículos com peso superior a 3,5 toneladas
caiu de 7.233 para 3.848 (redução de 47%).
"Apesar da tendência de redução do
número de vítimas que tem vindo a ser
registada ao longo dos últimos 25 anos, é
necessário intensificar o esforço para prosseguir essa mesma tendência e convergir
com o objetivo definido pela UE, que visa a
redução do número de vítimas mortais nas

estradas", frisou Sandro Campos, da Dekra.
Da iniciativa, importa destacar outras
conclusões, designadamente a importância do cinto de segurança - que continua
a ser o salva-vidas nº 1 na circulação rodoviária -, os sistemas de assistência que
devem ser acionados automaticamente
após alguns segundos sem reação do
condutor, a formação de motoristas perante o funcionamento dos sistemas de
assistência à condução e o assistente de
ângulo morto que deve fazer parte do
equipamento obrigatório.
O funcionamento dos componentes
mecânicos e eletrónicos de segurança do
veículo tem que estar garantido e os standards mínimos internacionais devem ser
posicionados num nível elevado.
Os motoristas profissionais devem estar
mais conscientes dos perigos da distração
ao volante e devem ser definidos padrões
de segurança para a circulação em platooning - veículos que circulam juntos e
coordenados e que podem reduzir, desta forma, a resistência aerodinâmica -,

nomeadamente a identificação dos veículos que o compõem.
No relatório é destacada a urgência de
um maior conhecimento sobre a segurança adequada à carga e ao transporte de
mercadorias perigosas e a realização de
exames técnicos de segurança nas estradas em troços propensos à ocorrência
de acidentes, para que sirvam de modelo
para planos de intervenção. A definição
de métricas uniformes de registo estatístico
de acidentes é aqui uma necessidade absoluta para a implementação de medidas
consideradas como melhores práticas.
O seminário contou ainda com a participação de Gustavo Paulo Duarte, presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários (ANTRAM),
que discursou sobre “O Panorama da
Segurança nos Transportes”, focando-se
na importância da renovação das frotas
para veículos dotados de mais tecnologia, do fator humano na segurança, das
condições do veículo e também da via
em que circula. O responsável demonstrou de que forma a informação gerada
por telemetria pode ser utilizada por forma a reduzir custos e a aumentar a segurança das frotas.
Para terminar, Carlos Julião, da LASO
Transportes, referiu as principais especificidades e soluções que a empresa
oferece no que se refere ao transporte
especial e apresentou um caso prático, relativo ao tema “A Segurança nos
Transportes Especiais”.
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ASSEMBLEIA GERAL DA ANCIA
APROVA NOVO VALOR DA JOIA
A ANCIA reuniu-se em Assembleia Geral, a 26 de março, em Coimbra,
onde foram aprovadas as contas e o relatório de actividades de 2018,
bem como a alteração do valor da joia de inscrição para novos associados.
As contas e relatório de atividades da
associação relativos a 2018 estiveram em
discussão e foram aprovados na Assembleia Geral da ANCIA, a 26 de março, em
Coimbra. O momento serviu de reflexão
sobre as decisões do ano que passou e
como consolidação das atividades para
o ano corrente.
A nova tabela da joia de inscrição de novos associados foi igualmente aprovada e
prevê valores diferentes em função do número de Centros de Inspeção detidos pela
Entidade Gestora, organizados por escalões, em que por exemplo, o valor da joia
de inscrição para uma entidade gestora
com um centro de inspeção é de 1000€.
Para Paulo Areal, presidente da Associação, esta medida "pretende promover a
equidade perante os proprietários dos centros de inspeção automóvel, garantindo
assim que todos os centros têm a oportunidade de fazer parte da ANCIA, promovendo a consolidação do setor e reforçando a
credibilização das inspeções automóveis".
A Assembleia Geral resultou num momento de reflexão sobre as atividades realizadas
em 2018, ano em que a ANCIA continuou
a assumir-se como a principal e mais representativa associação do setor, tendo mantido e privilegiado o diálogo, o trabalho e
a cooperação conjunta com as diversas
entidades Públicas e Privadas.
Num contexto em que a atividade de
inspeção é da competência originária do
Estado, a ANCIA manteve esta postura institucional não podendo deixar de referir o
silêncio e a inação em matérias de relevo
para o setor. Silêncio que não impediu a

Associação de manifestar as suas posições,
assim como reiterar junto da Tutela a necessidade de ser encontrado um mecanismo
de compensação que atenue os efeitos
resultantes dos avultados investimentos que
foram exigidos aos CITV.
Foi tempo também de ter em consideração os desafios do futuro, com a Associa-

ção a querer ser cada vez mais representativa, forte e unida, para estar nas melhores
condições de defender os interesses dos
associados e do setor, assim como ultrapassar as dificuldades inerentes ao tempo
dos ciclos políticos e eleitorais e de inverter
a inércia ao nível da decisão política em assuntos relevantes para o setor.
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SIMPÓSIO IBÉRICO DE SEGURANÇA
RODOVIÁRIA EM LEIRIA

Entre os dias 6 e 8 de março, Leiria recebeu, no Auditório
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico, a segunda edição do Simpósio Ibérico de
Segurança Rodoviária, com o lema escolhido a ser
"Porque a Segurança não reconhece fronteiras".
Com 350 inscritos, a edição deste
ano voltou a ser organizada em parceria por várias entidades portuguesas e
espanholas, como são os casos de ASVDS - Associação Vertentes e Desafios
da Segurança, APREVEX – Asociación de
Prevención Extremeña, Escola Superior
de Tecnologia e Gestão, Universidad de
Extremadura, Bombeiros Municipais / Município de Leiria e contou com o apoio
institucional da ANCIA.
O programa, que contém em si as Jornadas de Proteção Civil dos Bombeiros
Municipais de Leiria, assentou em três
tópicos principais: a Situação Atual da
Sinistralidade, a Prevenção e o Futuro.
Paulo Areal, presidente da ANCIA, foi um
dos oradores convidados a participar no
painel Inovação e Sistemas de Segurança

passiva e ativa em veículos, com o tema:
Como os Centros de Inspeção se adaptam à inovação e tecnologia.
Na sessão de abertura, foram apresentados os principais números relativos à
sinistralidade rodoviária por Rui Soares Ribeiro, presidente da Autoridade Nacional
de Segurança Rodoviária (ANSR), que
reafirmou a importância do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária
– PENSE 2020, da qual fazem parte inúmeras entidades, com oito ministérios, 278
municípios e 19 organizações, e que tem
como missão o combate à insegurança
e sinistralidade rodoviária.
No primeiro painel do evento, Carlos
Lopes, técnico da ANSR, reafirmou a relevância dos dados apresentados pelo presidente da entidade, pois são indicadores

significativos para a meta a atingir em 2020,
com o PENSE 2020, de 41 mortos e 178 feridos graves por milhão de habitantes, o que
resulta numa redução de 56% e 22%, respetivamente, em relação a 2010.
O técnico realçou depois que, entre
2010 e 2017, Portugal foi o quarto país
com maior taxa de redução de mortos,
com 36%, o que em comparação com os
20% da União Europeia, representa quase
o dobro. Não deixou, no entanto, de deixar um dado preocupante: “No período
entre 2009 e 2013, os acidentes de transporte foram a principal causa de morte
dos jovens dos 15 aos 24 anos”.
Apontaram-se depois os distritos que
em 2018 representaram um maior acréscimo de vítimas mortais em comparação
com 2017, com Leiria (+13), Viseu (+11),
Faro (+10) e Setúbal (+9) a se destacarem pela negativa. No espetro oposto
ficaram Aveiro (-13), Porto (-12) e Santarém (-8), com um significativo desagravamento na sinistralidade rodoviária mortal.
No mesmo painel, intitulado “Factos
e Dados da Sinistralidade Rodoviária”,
marcaram presença responsáveis da PSP,
GNR e Guardia Civil (Espanha) como
oradores, deixando o alerta de que os
humanos são os principais fatores a contribuírem para a ocorrência de acidentes.
Ainda nesse contexto, foi referido que
os principais grupos de risco são os condutores de veículos de duas rodas a motor, jovens condutores, idosos e condutores profissionais, tanto em meio urbano,
como fora dele. Quanto aos fatores de
risco, há também consenso quando se
aponta o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool e de drogas
e a distração e fadiga como principais
causas. Todos os responsáveis apontaram um valor perfeito, mas também utópico: zero mortos na estrada.
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CENTRAL DE BALANÇOS PROMOVE
CONFERÊNCIA COM EMPRESAS
A ANCIA participou em mais uma Conferência da Central de Balanços do Banco
de Portugal, que já vai na sua 8ª edição e
reuniu especialistas e profissionais do setor
para um debate sobre temas transversais
ao dinamismo empresarial do nosso país.
O evento, que teve lugar no Largo de
S. Julião, em Lisboa, contou com a intervenção do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e do Ministro-adjunto
e da Economia, Pedro Siza Vieira. A Central de Balanços do Banco de Portugal é

uma base de dados de informação económica e financeira sobre as empresas
não financeiras portuguesas.
Carlos Costa, na sessão de abertura,
realçou a importância da Central de Balanços do Banco de Portugal, que "constitui um ativo valioso para o Banco de Portugal, enquanto produtor de estudos sobre
a realidade económica portuguesa, mas
também e, sobretudo, um ativo valioso
para as empresas, decisores económicos,
academia e sociedade em geral".

De seguida, tiveram lugar intervenções
sobre "Os novos Quadros da Empresa
e do Setor: a informação das empresas
colocada ao seu serviço", "Dinamismo
do setor empresarial: o que nos dizem os
dados da Central de Balanços do Banco
de Portugal" e o "Dinamismo do setor empresarial em Portugal". A sessão foi encerrada com uma intervenção do Diretor do
Departamento de Estatística do Banco de
Portugal, António Garcia.

VALORIZE A
SUA SEGURANÇA.

www.dourasil.pt
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AUTOCITS APRESENTA OS TESTES
COM VEÍCULOS AUTÓNOMOS
A ANCIA participou no 6.º Open Workshop do projeto europeu AUTOCITS,
com vista à implementação de Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligente
(C-ITS) na Europa, impulsionando o seu papel enquanto catalisador
da condução autónoma.
A Associação, representada pelo seu
vice-presidente, Carlos Santos, e por Gabriel Almeida e Silva, secretário-geral, esteve presente no 6th Open Workshop do
projeto europeu AUTOCITS, que tem como
principais objetivos estudar o enquadramento legal da condução autónoma,
implementar, testar e avaliar os serviços
“Day 1” do C-ITS para veículos autónomos de acordo com a regulamentação
de trânsito aplicável e disponibilizar recomendações para a regulamentação e
implementação em larga escala.
Este evento, dedicado ao tema “Desafios na Implementação da Condução
Autónoma”, realizou-se no dia 28 de fevereiro no Terminal de Cruzeiros de Lisboa e,
paralelamente, estiveram disponíveis no
mesmo local 2 shuttles autónomos para
serem experimentados pelo público. No
evento foram apresentados os resultados dos primeiros testes com veículos

autónomos realizados em Portugal e divulgados os avanços do projeto europeu de
inovação, que testou a condução autónoma em Lisboa, Madrid e Paris, cidades do
denominado Corredor Atlântico da RTE-T.
No projeto-piloto de Lisboa, realizado
em outubro passado, durante 4 dias nos
dois sentidos da CREL, os serviços C-ITS
testados contribuíram para ampliar a
visão do veículo autónomo através de
alertas sobre congestionamentos de
trânsito, notificações sobre veículos lentos
ou estacionados e avisos sobre condições climatéricas adversas.
A abertura deste evento esteve a cargo
do novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Rui
Ribeiro, e o encerramento foi feito Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade,
José Mendes.
O evento contou com intervenções
do Eng. Pedro Serra, Instituto Pedro Nu-

nes (Lisbon pilot), Eng. Joel Pereira, Universidade de Coimbra (Pilots assessment), Eng. Francisco Sanchez, CTAG
(Technical challenges for autonomous
and connected driving), Eng. Jorge Santos, BOSCH (The future of urban mobility), Eng.ª Conceição Magalhães, BRISA
(C-ITS infrastructure), Tenente Coronel
Paulo Gomes, GNR (Autonomous driving
challenges for enforcement), Comissário
Pedro Maia Pereira, PSP (Autonomous
driving challenges for enforcement in
built-up areas) e do Prof. Doutor Henrique Machado Jorge, subordinada ao
tema “Issues on new technologies safety
assessment”.
Neste evento foram ainda abordados
os níveis de autonomização dos veículos,
a conetividade, as alterações à legislação rodoviária, assim como questões associadas à cibersegurança automóvel e
novas formas de criminalidade.
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NECESSIDADES ESPECIAIS DAS VÍTIMAS
DE SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA
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A ANCIA participou no Workshop organizado pela associação belga Rondpunt,
a Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M) e o Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL sobre as necessidades especiais das vítimas de sinistralidade
rodoviária e cooperação interdisciplinar.
Este evento, que se realizou no dia 5
de fevereiro no Auditório Silva Leal do
ISCTE-IUL, enquadra-se nas atividades
do projeto financiado pela União Europeia “Victims of road traffic offences”,
que visa formar profissionais sobre as
necessidades específicas das vítimas de
sinistralidade e criminalidade rodoviária,

bem como, estas podem ser mitigadas
através de boas práticas de cooperação
interdisciplinar e interinstitucional e de
práticas de justiça restaurativa.
No âmbito deste projeto, a Associação
Rondpunt, em parceria com a Universidade de Leuven e a Moderator pretendem
obter maior reconhecimento para as vítimas de acidentes rodoviários e, assim,
melhorar a acessibilidade aos apoios
que necessitam, organizando formações
sobre as suas necessidades específicas e
como estas podem ser mitigadas através
da cooperação interdisciplinar entre o
apoio às vítimas e outros serviços.

Neste Workshop, foram abordadas as
necessidades das vítimas de sinistralidade rodoviária e dos seus familiares, designadamente, no âmbito da informação e
assistência jurídica, seguro, psicossocial,
médica e reintegração.
Foram também referidas algumas
ferramentas práticas, como os cartões
de contacto que contém informações
sobre os diferentes serviços que as vítimas
e respectivos parentes podem necessitar
após um acidente, assim como folhetos
com os direitos das vítimas no que se
refere ao apoio, informação, proteção
e compensação.
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CONVENÇÃO DA ARAC DEBATE
MOBILIDADE E TURISMO
A ANCIA esteve presente na 3.ª Convenção Nacional da Associação
dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC), a 5 de abril
de 2019, em Lisboa. O encontro, sob o lema "O Futuro da Mobilidade
e do Turismo", contou com a presença de 350 participantes.
Com enfoque no presente e no futuro
da mobilidade, e na sua estreita ligação com a atividade turística, a qual
assume primordial importância para a
economia nacional, a Convenção integrou cinco painéis especializados que
debateram a mobilidade do presente e
do futuro.
"Um futuro sem volante?" (I Painel), "Afinal o Diesel não morreu!" (II Painel), "O
digital muda tudo" (III Painel), "Como vai
ser o Turismo daqui a 5 anos?" (IV Painel),
"Portugal: De 17 milhões para 30 milhões
de visitantes" (V Painel) foram os temas

dos debates, moderados pelo jornalista
Camilo Lourenço.
Nas duas sessões da manhã, os oradores refletiram sobre o futuro do automóvel e, em particular, dos veículos autónomos, assim como a consequente
tendência de redução da sinistralidade
e das emissões, num contexto em que o
setor automóvel é responsável por 12%
do total de CO2 libertado na Europa,
destacando-se, ainda, a intervenção
da Bosh que apresentou uma solução
tecnológica que permite reduzir as
emissões de NOx.

Nas sessões da tarde foram abordados
os grandes desafios da economia digital,
assim como o expectável aumento de visitantes ao nosso país, num contexto em
que a diversificação da oferta é cada vez
mais preponderante para o sucesso do
turismo nacional.
A Convenção contou com a presença da Secretária de Estado do Turismo,
Ana Mendes Godinho, na sessão de abertura, e com a presença de Luís Goes Pinheiro, Secretário de Estado Adjunto e da
Modernização Administrativa, na sessão
de encerramento.

