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ASSEMBLEIA-GERAL e CONFERÊNCIA CITA 2017 

6 a 8 de junho, Zagrebe, Croácia 

 

 

 

 

1. ASSEMBLEIA GERAL 

 

A sessão de abertura da Assembleia-geral teve por base o princípio de que o CITA pretende 

que sejam asseguradas as melhores condições dos veículos durante todo o seu ciclo de vida, 

sendo este objetivo alcançado através: (i) da realização de inspeções imparciais; (ii) melhores 

práticas e adaptação das mesmas às diferentes regiões: (iii) passagem do conhecimento do 

CITA a outras entidades não associadas; (iv) e fortalecimento das condições da segurança 

rodoviária. 

 

Na Assembleia-geral foram reiteradas as prioridades do CITA no âmbito da segurança rodoviária 

e do meio ambiente e abordados os principais projetos e prioridades deste organismo 

internacional, designadamente, a realização de estudos sobre gases de escape, assim como a 

necessidade de reforçar a discussão sobre a homologação de veículos. 

 

A Assembleia aprovou as contas de 2015 e 2016 que refletem um prejuízo, assim como o 

orçamento para 2017/2019 que contempla um aumento das quotas em 2,5% ano, num cenário 

em que, até 2021, o CITA irá apresentar resultados negativos e, posteriormente, haverá 

equilíbrio orçamental. 

 

Foi ainda aprovada a alteração estatutária que permite a substituição dos elementos do 

Conselho Diretivo e de outros órgãos, assim como a forma de eleição dos Presidentes dos 

Grupos Consultivos Regionais, tendo ainda sido aprovadas as seguintes recomendações CITA: 

New inspections Schemes, Port-of-entry Inspections, Road side inspection e Antifraud, tendo a 

ANCIA participado no Grupo de Trabalho desta importante recomendação. 

 

Nesta Assembleia, foi eleito como Presidente do CITA Juan D. Rodriguez, da AECA-ITV Espanha, 

assim como foram eleitos os membros do Bureau Permanent e dos Grupos Consultivos 

Regionais. A próxima Assembleia-geral e Conferência deste organismo internacional realizar-

se-á em Seoul, na Coreia. 

 

2. CONFERÊNCIA 

 

A conferência teve como tema central a melhoria da segurança rodoviária e o ambiente, tendo 

sido abordados assuntos relacionados com as novas tecnologias, a proteção ambiental, 

procedimentos e métodos de inspeção.  
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No âmbito da redução da sinistralidade, foi destacada a necessidade de melhores condutores, 

melhores estradas e veículos mais seguros, assumindo a inspeção técnica um papel 

determinante na segurança rodoviária, tendo sido reiterado que a construção dos veículos, 

assim como as condições mínimas para os veículos usados e transformados circularem, são 

fatores que influenciam a segurança. 

 

Relativamente a proteção ambiental, a urbanização é um dos principais problemas uma vez que 

2/3 da população vive em centros urbanos e a mobilidade como serviço vai ser o futuro e 

substituirá a propriedade do veículo, permitindo-se, deste modo, evoluir do transporte 

particular para a utilização de veículos partilhados.  

 

Até 2035 todos os veículos terão emissões zero, tendo sido referido que o futuro da mobilidade 

e da indústria terá 4 tendências e 5 níveis de robotização e que, atualmente, encontramo-nos 

no nível 2, sendo que, no nível 4 o veículo resolverá todas as questões do tráfego e a evolução 

permitirá atingir este nível em 2020, assim como o nível 5 com o carro autónomo. 

 

Foi reiterada a necessidade de serem definidos os requisitos mínimos para estes sistemas 

robotizados, e que a melhoria da comunicação e a monotorização da rede de tráfego aumentará 

a segurança rodoviária, devendo as inspeções técnicas ser capazes de monitorizar estes dados, 

havendo, contudo, um conjunto de questões que necessitam de ser ultrapassadas relacionadas 

com o acesso aos dados dos veículos, tendo-se concluído da necessidade da existência de uma 

plataforma de debate e colaboração entre governos e entidades. 

 

Nesta conferência foram ainda abordados os problemas com o "dieselgate" e o que a Europa 

deve aprender com estes acontecimentos, tendo sido referido que há mais de 20.000 mortes 

prematuras provenientes da contaminação produzida pelos veículos diesel, e que 42% das 

emissões de NOX são mais altas que o permitido, havendo significativas diferenças entre o 

medido em laboratório e em estrada e que muitos fabricantes utilizaram diferentes softwares 

para adulterar as medições. 

 

A conectividade e a mobilidade, a par com a segurança, são os desafios atuais e do futuro da 

condução autónoma, num cenário em que, tendencialmente, os automóveis serão mais iguais 

e complexos, e a complexidade do automóvel do futuro vai refletir-se na inspeção técnica, 

devendo esta acompanhar a evolução automóvel e, deste modo, continuar a assumir elevada 

importância na segurança e na redução da sinistralidade rodoviária. 

 

 

 

 

Carlos Santos, Vice-presidente da ANCIA 

Representante na Assembleia-geral e Conferência CITA 2017 


