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Há 25 anos, a 17 de janeiro de 1995, um 
conjunto de empresários outorgava no 
Cartório Notarial de Tondela a escritura 
de constituição da primeira associação 
das entidades que exercem a atividade 
de inspeção técnica de veículos a motor. 

Nascia, assim, a ANCIA, a maior asso-
ciação representativa deste setor que, 
desde a sua constituição, tem assegura-
do e salvaguardado o interesse público 
associado às inspeções técnicas de veí-
culos e desenvolvido a sua missão assen-
te numa forte responsabilidade social.

São 25 anos de intenso trabalho e de-
dicação a este setor e à segurança rodo-
viária. É esta a nossa Missão e o objetivo 
que guia a nossa atuação, agradecen-
do a todos que ajudaram a construir a 
associação que temos hoje e que, ao 
longo do seu percurso, foi acumulando 
experiência e um elevado património de 
credibilidade, prestígio e representativi-
dade na sociedade civil no âmbito deste 
setor de atividade.

Ao longo destes 25 anos de existência, 
foram vivenciados tempos de assinalável 
evolução nesta atividade, mas também 
de grande incerteza e preocupação, 
num contexto em que as entidades que 
exercem esta atividade sempre desem-
penharam as suas funções com elevada 
competência, rigor e forte sentido de res-
ponsabilidade, contribuindo assim para 
a construção do sistema de inspeção de 
veículos mais eficaz da União Europeia.

Este aniversário da ANCIA é, simultanea-
mente, um momento de comemoração 
e de esperança, de comemoração pelo 
trabalho desenvolvido pelos Centros de Ins-
peção na construção de um ambiente ro-
doviário cada vez mais seguro e ecológico, 
e de esperança na criação de melhores 
condições pela Tutela que permita exercer 
da melhor forma o poder público conce-
dido pelo Estado, com estabilidade e sus-
tentabilidade, pressupostos essenciais para 
continuar a garantir a qualidade na presta-
ção do serviço de inspeção ao Utente.

Na verdade, a abertura de novos Cen-
tros de Inspeção, muito para além da-
quilo que o Utente necessita deste setor 
de atividade, a elevada contrapartida 
financeira que, por cada inspeção reali-
zada, os operadores devem entregar ao 
Estado, em conjugação com os avulta-
dos investimentos que foram exigidos às 
entidades gestoras na implementação 
de áreas específicas para a inspeção 
técnica dos motociclos, investimento este 
que se encontra parado e sem utilização, 
criaram um profundo desequilíbrio no se-
tor que, a curto prazo, torna-se necessário 
atenuar através da criação de um meca-
nismo de compensação.

Estamos certos que a mitigação dos 
efeitos negativos que tem sido impostos 
ao setor, aliado a um controlo e fiscali-
zação mais efetivos, vai, seguramente, 
permitir às entidades gestoras continuar 
a enfrentar e ultrapassar os desafios que 
se colocam no exercício da atividade, 
quer no âmbito do acompanhamento 
da crescente evolução e tecnicidade 
dos veículos, quer no âmbito do reforço 
do controlo ambiental.

O setor está confiante no futuro. Os 
desafios que as entidades gestoras de 
centros de inspeção tem pela frente, não 
são menores do que aqueles que, no 
passado, já foram ultrapassados, permi-
tindo-nos acreditar que continuaremos 
a saber encontrar as melhores soluções 
para o futuro, o nosso futuro com veículos 
cada vez mais seguros e limpos.www.ancia.pt
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DO IMPROVISO INICIAL À 
SOFISTICAÇÃO TECNOLÓGICA

INSPEÇÕES A VEÍCULOS

Em 1992, foi publicado o primeiro diploma sobre as Inspeções Periódicas 
Obrigatórias (IPO) que veio dar autorização à abertura dos primeiros 
Centros de Inspeção. Nos últimos 25 anos o número de inspeções a veículos 
quadruplicou e o número de mortes na estrada reduziu em 80%. Números 
animadores e que revelam a importância das Inspeções para a Segurança 
Rodoviária.

Num contexto de otimismo europeísta e 
por dever de uniformização das normas 
rodoviárias, Portugal avançou com a im-
plementação legislativa das Inspeções 
Periódicas Obrigatórias, criando o edifí-
cio legal que permitiu enquadrar o início 
da atividade dos Centros de Inspeções.

Estávamos em 1985, quando a adesão 
à Comunidade Europeia exigiu que Por-

tugal tornasse as Inspeções automóveis 
obrigatórias. Como sucedeu noutros se-
tores de atividade económica, também 
no caso das inspeções houve um período 
transitório, até que todo o parque auto-
móvel nacional estivesse abrangido pela 
obrigatoriedade da inspeção periódica.

Em 1992 foi publicado o diploma que 
autorizou a abertura dos primeiros cen-

tros de inspeção automóvel. Deu-se as-
sim início a uma revolução na fiabilidade 
dos automóveis que circulavam na estra-
da e por consequência na segurança 
rodoviária.

Antes de 1985 já se realizavam inspe-
ções automóveis em Portugal, mas estas 
não tinham obrigatoriedade periódica, 
sendo apenas impostas nos casos em 
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que se registavam alterações nas carac-
terísticas regulamentares registadas no 
livrete. 

Por esta altura as auditorias eram efe-
tuadas por técnicos da Direção Geral de 
Viação (DGV) em condições muito pre-
cárias, quase sempre em espaços públi-
cos ou em parques de estacionamento 
escolhidos para o efeito.

Com o crescimento da frota automóvel, 
trabalhou-se para criar mais e melhores 
condições técnicas e operacionais, ten-
tando pelo menos encontrar espaços 
cobertos onde a atividade pudesse ser 
exercida em condições de segurança, 
conforto e dignidade funcional.

Com tal objetivo, foram então estabe-
lecidos acordos com algumas empresas 
de transportes públicos que cederam ar-
mazéns ou garagens para a realização 
das inspeções a veículos. As primeiras li-
nhas de inspeção foram então instaladas 
nos armazéns da Carris, em Miraflores e 
nas garagens da STCP, no Porto. A Direção 
Geral da Alfândega de Lisboa acabou 
também por ceder um espaço num dos 
seus armazéns de veículos apreendidos.

O aumento do número de automóveis 
matriculados aliado às exigências das 
normas comunitárias tornou a melhoria 
do controlo do estado técnico dos veícu-
los numa medida urgente para a melhoria 
das condições de circulação e por conse-
quência para a evolução do país enquan-
to membro da comunidade europeia.

Em 1992, a entrada no mercado dos pri-
meiros motores TDI (Turbocharged Direct 
Injection), sigla que marcaria o ritmo em 
toda a indústria automóvel, marcou tam-
bém a urgência de criação de centros de 
inspeção automóvel com material moder-
no e eficaz capaz de auditar e acompa-
nhar as evoluções tecnológicas. O cresci-
mento do parque automóvel aliado aos 
melhoramentos nos veículos exigiram um 
maior controlo das boas condições de 
funcionamento e segurança.

Por esta altura, atenuou-se também o 
fenómeno da instabilidade legislativa 
que produzia alterações constantes à lei 

das inspeções obrigatórias, e o sistema 
iniciou um período de estabilização que 
permitiu criar as condições básicas para 
investimentos que concretizaram uma 
cobertura racional da geografia e apre-
sentação de proposta de serviço relativa-
mente uniforme. 

Acompanhando a tendência europeia 
para soluções técnicas e empresariais 
desenvolvidas preferencialmente pelo 
setor privado e de forma a responder 
eficazmente às diretrizes cada vez mais 
exigentes da Comissão Europeia, na se-
quência da forte aceleração do setor 
automóvel, a Inspeção Automóvel foi en-
tregue à iniciativa privada.

Em 1994, dois anos depois das inspe-
ções terem sido entregues à iniciativa 
privada, foram aprovadas 150 entidades 
com projetos cumpridores das normas 
exigidas, mas apenas 80 conseguiram 
construir e instalar centros de inspeção 
até ao final de 1995.

A dinâmica na atividade das IPO obri-
gou os operadores a melhorarem rapida-
mente as suas condições de oferta de 
serviços aos automobilistas e generali-
zou-se a perceção de que as Inspeções 
Obrigatórias passariam a ser uma rotina 
natural do processo de controlo da sinis-
tralidade nas estradas portuguesas. 

Em 1996, o número total de centros de 
inspeção aprovados e prontos a operar 
atingiu os 167, numa demonstração clara 
da capacidade de investimento dos em-
preendedores que apostaram nas con-
cessões e refletindo também uma elevada 

consciência de que os riscos técnicos das 
viaturas em circulação teriam de ser sem-
pre devidamente controlados e mitigados.

A ORIGEM DA ANCIA
É em 1994 que, um grupo de empresários 

liderados por Correia de Brito, mais tarde o 
primeiro presidente da ANCIA, decide mar-
car para o Hotel Alfa, em Lisboa, um encon-
tro com alguns empresários do setor entre 
os quais a ITV, empresa que então detinha 
em parceria com outros dois sócios. 

Este encontro, que reuniu duas deze-
nas de empresários do Norte e Centro do 
país, marcou o nascimento de um proje-
to de criação de uma Associação para o 
setor (ANEIPO). O impacto da reunião foi 
de tal ordem que, apenas dois dias de-
pois, o então Diretor-Geral de Viação, Fe-
lisberto Cardoso, promoveu um encontro 
com os promotores da reunião e outros 
empresários do setor. 

Após essa reunião o setor ficou dividido a 
nível empresarial. De um lado ficou o grupo 
que propunha a criação da associação 
ANEIPO e de outro o grupo de empresá-
rios que achava que o método, entretanto 
adotado para a criação da associação 
do setor não era o mais indicado. 

Não foi fácil encontrar um entendimen-
to entre estas duas fações de empresá-
rios, de um lado Manuel António Correia 
de Brito e do outro Arménio Leite Mar-
ques. A 17 de janeiro de 1995 a ANCIA 
é formalmente constituída no Cartório 
Notarial de Tondela. Os seus fundadores 
e outorgantes da escritura foram Paulo 

“As auditorias eram efetuadas por 
técnicos da Direção Geral de Viação 
(DGV) em condições muito precárias, 
quase sempre em espaços públicos 
ou em parques de estacionamento 
escolhidos para o efeito.”
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Areal (Dourasil), Gil Veloso (Inspecen-
tro), João Carlos Pina (J.C. Pina), António 
Seabra (IVE), Fernando Tavares Pereira 
(CIMA), Eduardo e Arménio Ferreira Mar-
ques (Rigorauto), Joaquim Gomes (CIP 
Gomes e Soledade), José Pintão (J. Pin-
tão), Dias Henriques, José Paiva (CIDMA) 
e José Adrião (Motorbeira)

Com a criação da ANCIA, e como for-
malmente a ANEIPO ainda não se tinha 
constituído, entenderam na altura todos 
os empresários do setor que não fazia 
qualquer sentido a existência de duas 
associações. 

Procedeu-se então à eleição dos pri-
meiros corpos sociais da ANCIA, assumin-
do Correia de Brito as funções de presi-
dente da direção e Arménio Marques as 
de vice-presidente.

A ANCIA surgiu para consolidar a ca-
pacidade de o setor das inspeções em 
fazer ouvir a sua voz e agregar os Centros 
de Inspeção Automóvel espalhados pelo 

País numa estrutura de reflexão, melhoria 
de condições técnicas e institucionais, 
com vista a garantir que as empresas 
operadoras teriam sempre as condições 
para acompanhar as evoluções de for-
ma relativamente pacífica e proveitosa.

Caminhando sempre lado a lado com 
os Centros, a ANCIA relacionou-se com 
parceiros espalhados por toda a Europa, 
participando em eventos ligados a todas 
as temáticas que envolvem o setor e as-
sociando- se à CITA (International Motor 
Vehicle Inspection Committee).

Da segurança rodoviária ao ambiente, a 
ANCIA tem marcado uma posição cons-
tante na vanguarda da reflexão sobre a 
evolução das inspeções e o seu papel na 
sociedade, comunicando as últimas novi-
dades diretamente aos seus associados e 
promovendo publicamente ideias e valo-
res de responsabilidade e com a vida e 
interesses dos automobilistas.

DO IMPROVISO À QUALIDADE
De 1985, quando as inspeções ainda 

eram realizadas em espaços improvisa-
dos, até à concretização de um sistema 
de inspeções obrigatórias e periódicas, 
realizadas em condições técnicas ade-
quadas ao cumprimento da lei e opera-
das por empresas privadas focadas na 
prestação de um serviço público compe-
tente, passaram dez anos. 

Nesse período de transição, os veículos 
pesados passaram também a estar obri-
gados a inspeção periódica para pode-
rem circular nas estradas da Europa. As 
condições de segurança dos veículos e 
a sua pegada ecológica passou a ser 
um dos pontos mais relevantes para a 
segurança rodoviária e o exercício de 
inspeção técnica de veículos tornou-se 
verdadeiramente um assunto de interes-
se público.

De forma a cumprir a legislação emitida 
pelo Estado, garantindo a disponibilidade 
de inspeções técnicas rigorosas e acessí-
veis o setor passou por diversas transfor-
mações, com uma redistribuição de pa-
péis, competências e interdependências.

Após a atividade de inspeção a veícu-
los ter sido entregue à iniciativa privada, 
a Direção Geral de Viação ficou com as 
competências de supervisionar todos os 
Centros de Inspeção espalhados pelo 
país garantindo a sua idoneidade e 
competência. 

Por volta do ano 2000 foram introduzi-
das regras mais exigentes de funciona-
mento e controlo e posteriormente cur-
sos de formação mais completos para os 
inspetores. O desempenho técnico dos 
centros foi estimulado com a criação das 
figuras de Diretor Técnico e de Responsá-
vel de Qualidade. Assim, promoveu-se o 
aumento da capacidade técnica e de 
organização e gestão tornando, conse-
quentemente, o processo de realização 
de inspeções mais rigoroso e com a 
maior transparência possível.

A instalação de novos centros de ins-
peção ficou dependente do lançamento 
de concurso público.

Com a evolução tecnológica os cen-
tros passaram também a estar obriga-
dos a ter uma ligação informática que 
transmitisse os dados das inspeções di-
retamente para a DGV. Este foi um passo 
importante para assegurar a segurança 
e o controlo das inspeções.

Ainda em 2000, muitos dos centros que 
estavam categorizados como categoria 
A passaram para categoria B.

Em 2011 foi publicada a Lei nº 11/2011, 
de 26 de abril, alterada pelo Decreto-Lei 
26/2013, de 19 de fevereiro, que veio 
aumentar a contrapartida financeira a 
entregar pelos CITV ao Estado de 5 para 
15% e autorizar a abertura de novos cen-
tros de inspeção em maior escala do que 
seria necessário. Esta conjuntura, aliada 
aos novos investimentos que foram exigi-
dos ao setor, tem vindo a gerar dificulda-
des de várias ordens, como por exemplo 
no controlo do sistema e na sustentabili-
dade e solvabilidade das entidades que 
exercem esta atividade, pressuposto es-
sencial para garantir a qualidade e rigor 
na prestação do serviço.

“A ANCIA surgiu 
para consolidar 
a capacidade 
de o setor das 
inspeções em fazer 
ouvir a sua voz e 
agregar os Centros 
de Inspeção 
Automóvel 
espalhados pelo 
País numa estrutura 
de reflexão, 
melhoria de 
condições técnicas 
e institucionais.”

Destaque
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PARQUE AUTOMÓVEL 
DUPLICOU EM 20 ANOS

Em 20 anos, de 1995 a 2015, o número 
de veículos ligeiros de passageiros a circu-
lar nas estradas portuguesas duplicou, o 
número de veículos inspecionados qua-
druplicou e o número de acidentes nas es-
tradas teve uma redução drástica de 80%. 

Os números não mentem e as conclu-
sões são relativamente consensuais - as 
inspeções periódicas obrigatórias estão di-
retamente ligadas à segurança rodoviária 
e à diminuição da poluição atmosférica.

Nos últimos anos, tem-se intensificado 
o debate sobre o futuro das inspeções e 
muito se tem lutado para que outros veí-
culos que circulam na via pública passem 
também por essa inspeção anual obriga-
tória, como os tratores ou os motociclos.

A generalidade dos centros de inspe-
ção de todo o país já estão preparados 

p
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Destaque

para inspecionar as motas desde setem-
bro de 2016 mas, por determinação do 
Governo, a regulamentação da Lei não 
foi publicada, pelo que tarda em arran-
car um processo para o qual o próprio 
Estado convocou os operadores, obri-
gando-os a fazer investimentos significa-
tivos com vista a prestar um serviço que, 
entretanto, aguarda luz verde dos respon-
sáveis políticos.

No que respeita aos tratores agrícolas 
há que sublinhar a progressão na sinistra-
lidade, tendo sido registados em 2017 aci-
dentes com estes veículos que causaram 
a morte de 61 pessoas, segundo informa-
ção da Confederação Nacional das Coo-
perativas Agrícolas e do Crédito Agrícola 
de Portugal. Entre 2013 e 2017, registaram-
-se 358 vítimas mortais com tratores. 

O envelhecimento do parque e as alte-
rações feitas pelos proprietários nas estru-

turas das máquinas são os principais res-
ponsáveis por estes números de vítimas 
mortais que poderiam ser facilmente 
controlados através da obrigatoriedade 
da inspeção periódica a estes veículos.

As constantes alterações à legislação, 
a possibilidade de instalação de novos 
centros de inspeção e a estabilidade 
do parque automóvel podem vir a criar 
um conjunto de condições adversas à 
atividade e ao equilíbrio económico dos 
operadores, causando tensões no sistema 
nacional de inspeções devido ao risco e 
à falta de retorno do capital investido. 

Neste cenário, poderá ficar em causa 
a necessária concertação de esforços 
públicos e privados para debater e resol-
ver as questões colocadas às inspeções 
pela evolução tecnológica das viaturas 
que estão a ser anunciadas para o futuro 
próximo.
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HÁ 25 ANOS A FAZER HISTÓRIA

Escritura de Constituição da 
ANCIA a 17 de janeiro. Correia 
de Brito assume a presidência 
da ANCIA a 11 de fevereiro

Primeira associação empresarial 
representativa das entidades  
que se dedicam à atividade  
de inspeção técnica de veículos 
em Portugal, presidida  
por Correia de Brito.

Lançamento do 1.º número 
da revista da ANCIA

Grupo de Empresários do Norte 
e Centro do país reúne-se 
com o objetivo de formar uma 
associação para o setor (ANEIPO)

A reunião resultou na divisão 
dos empresários que nela 
participaram. De um lado ficou  
o grupo que propunha a criação 
da ANEIPO, conduzido por Manuel 
António Correia de Brito, e de 
outro lado o grupo conduzido 
por Arménio Leite Marques que 
defendia que os parâmetros que 
definiam que a criação da ANEIPO 
não eram os mais adequados.

A 23 de janeiro, António 
Ferreira Nunes assume  
a presidência da ANCIA

1.º Encontro Nacional  
dos Centros de Inspeção 
Automóvel

Protocolo de Colaboração  
com a Direção Geral de 
Viação (DGV), com o objetivo 
de promover a formação  
e atualização de inspetores  
e diretores de centros

2000

A 24 de março, Orlando Dias 
Henriques assume a presidência 
da ANCIA

2001

Paulo Areal assume  
a Presidência da associação  
a 2 de fevereiro

1994 1995 1997 1998 2000
2001 2002

ANCIA e CEPRA - Centro 
de Formação Profissiobal 
da Reparação Automóvel 
assinam protocolo para 
reforço da formação  
dos inspetores 

ANCIA lança Campanha 
publicitária de sensibilização 
“Ser responsável é viver em 
segurança” e campanha 
“Aprender a Segurança” nas 
escolas básicas do 1.º ciclo

Com intenções de educar 
a sociedade portuguesa, 
consciencializando-a 
relativamente à inspeção 
técnica de veículos e aquilo 
que representa para a 
segurança rodoviária e para  
a sustentabilidade ambiental.
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ANCIA adere ao CITA - Comité 
Internacional da inspecção técnica 
para veículos

Tornou-se associada e full member 
de um grupo internacional. 
Constituído em 1969, o CITA 
conta com entidades de 
todos os continentes e tem 
uma ação pertinente junto da 
Comunidade Europeia e da 
Comissão Económica das Nações 
Unidas para a Europa, uma vez 
considerado especialista em 
matéria de inspeção de veículos. 

Paulo Areal reassume 
presidência da ANCIA  
a 12 de setembro

ANCIA organiza a 13.ª Conferência 
do CITA, no Porto

A conferência, cujo tema foi  
“WIN/WIN Approaches for 
Periodical Technical and Roadside 
Vehicle Inspections”, contou 
com a presença de 40 oradores, 
proporcionando a possibilidade 
– a 250 delegados de cerca de 
40 países – de partilhar e discutir 
perspetivas sobre tecnologia, 
regulamentos e economia.

ANCIA subscreve a Carta Europeia 
de Segurança Rodoviária

Reeleição de Paulo 
Areal a 7 de fevereiro

ANCIA promove 
Prémio de Jornalismo 
sobre Inspeções 
Técnicas de Veículos

Concurso para 
distinguir a melhor 
reportagem que 
tenha como tema 
principal as inspeções 
técnicas a veículos  
e o seu contributo no 
âmbito da segurança 
rodoviária. 

Em assembleia geral de 
associados da ANCIA, realizada  
a 4 de março, é aprovada  
a proposta submetida pela 
direção presidida por Paulo Areal 
de aquisição, com recurso  
à utilização de capitais próprios,  
da atual sede da ANCIA  
no Parque das Nações em Lisboa

A nova localização, numa zona 
central de Lisboa, facilitava o 
apoio a todos os associados que 
se deslocassem ao local, além 
de permitir a realização de ações 
de formação na própria sede.

Fernando Teixeira foi eleito 
presidente da Direção,  
a 15 de abril, dando execução  
à deliberação de aquisição  
da nova sede

Aprovação do código  
de ética da ANCIA

2003 2004 2005 2008 2012 2014



ANCIA n.º 1010

Concluído o processo  
de unificação com a ANEIA - 
Associação Nacional  
das Empresas de Inspeção  
de Automóveis

ANCIA alia-se à campanha “Por um 
país com bom ar” com a Agência 
Portuguesa do Ambiente

O objetivo é promover práticas 
responsáveis que favoreçam o 
ambiente e a qualidade do ar, a 
sustentabilidade e o bem-estar social. 
No âmbito deste protocolo a ANCIA 
vai participar em ações públicas no 
âmbito das comemorações do Dia 
Nacional do Ar.

ANCIA organiza Semana  
das Inspeções e 2.ª edição  
do projeto CITV/Escolas: Ensinar 
a segurança, preservar a vida

Início do processo  
de acreditação como  
entidade formadora Semana das Inspeções sob o tema 

Ambiente e Qualidade do Ar

ANCIA é parceira da campanha da 
ANSR "Nestas festas, o seu melhor 
presente é estar presente"

Relançamento da revista  
da ANCIA

Conferência “As inspeções de veículos  
e a segurança rodoviária”

A ANCIA associa-se à campanha EDWARD  
(The European Day Without a Road Death)  
e organiza conferência sobre segurança rodoviária

O objetivo desta campanha, lançada pela primeira vez na 
Europa, é reduzir o número de mortes em acidentes rodoviários 
e os acidentes de trânsito graves, tendo a aspiração de registar 
zero mortes em acidentes rodoviários no dia da campanha.

ANCIA organiza sessão 
técnica sobre OBD  
no âmbito da Expomecânica

Conferência sobre Segurança 
Rodoviária assinala  
Dia Europeu Sem Uma  
Morte na Estrada

ANCIA organiza Semana  
das Inspeções e 3.ª Edição 
do projeto: “O Ambiente  
e o Automóvel”

ANCIA organiza Semana das Inspeções e Ação  
de Educação Rodoviária com o tema “Sensibilizar  
para a Segurança” nas escolas do ensino básico

Assinatura protocolo  
INEM/ANCIA para vistoria 
das viaturas de transporte 
de doentes e respetivos 
equipamentos nos Centros  
de Inspeção Técnica de 
Veículos associados da ANCIA

Inspeção de motociclos, triciclos e quadriciclos marca 
Convenção Nacional

ANCIA participa nas jornadas técnicas da homóloga 
espanhola AECA-ITV

ANCIA reconhecida como entidade formadora  
de cursos de atualização de inspetores de veículos

Criação da Comissão de Ética

2015 2016 2017 2018 2019 2020

HÁ 25 ANOS A FAZER HISTÓRIA
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"Preocupa-me que 
nos últimos anos a 
regulamentação não 
tenha sido capaz  
de acompanhar a 
crescente modernização 
dos veículos e a vontade 
empreendedora do setor."
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“O CONTROLO E FISCALIZAÇÃO  
DA ATIVIDADE SÃO INSTRUMENTO
FUNDAMENTAL PARA GARANTIR  
A CREDIBILIDADE DO SISTEMA”

Onde é que estava há 25 anos?
Há 25 anos estava a dar os primeiros pas-

sos na minha atividade profissional. Tinha 
concluído a formação académica e era 
um jovem com vontade de entrar no mun-
do do trabalho. No contexto associativo, 
estava neste dia – 17 de janeiro de 1995 – 
com um conjunto de empresários no cartó-
rio notarial de Tondela a constituir a ANCIA.

Que balanço faz destes primeiros 25 
anos da ANCIA?

Passados estes anos, considero que a 
intervenção da ANCIA foi – e continua a 
ser – um forte contributo para a defesa 
dos seus associados, um fator importan-
te para a evolução da atividade e creio 
que, pela sua intervenção na sociedade, 
tem contribuído para o combate à sinis-
tralidade rodoviária. 

A ANCIA tem vindo a desenvolver um 
conjunto estruturado e coerente de 
ações que visam reforçar os mecanis-
mos de valorização da atividade e contri-
buem para a construção de uma plata-
forma informal, mas sólida, de entidades 
comprometidas com a segurança rodo-
viária. É preciso salientar que o setor tem 
vindo a transmitir, à sociedade e aos po-
deres instituídos, o real valor da sua mis-
são: a inspeção não é um imposto, pelo 
contrário, cumpre uma função social.

Surpreendeu-se com o que se passou 
neste quarto de século no setor?

O setor foi otimista ao perceber que ti-
nha uma função no combate ao eleva-

do número de mortes nas estradas (em 
1994 perderam a vida 1.926 pessoas em 
45.830 acidentes). Apesar de ainda se 
registar um número considerável, as cau-
sas relacionadas com o estado mecâni-
co dos veículos são muito mais reduzidas.

Já os centros evoluíram de forma signifi-
cativa ao nível das instalações, da tecno-
logia e dos recursos humanos.

Preocupa-me que nos últimos anos a 
regulamentação não tenha sido capaz 
de acompanhar a crescente moderniza-
ção dos veículos e a vontade empreen-
dedora do setor.

Ocupa pela segunda vez a presidência 
da ANCIA. O que o motiva nesta função?

Tenho naturalmente um carinho pelo se-
tor e, em particular, pela ANCIA, porque am-
bos fazem parte do meu percurso profissio-
nal. Qualquer desafio, desde que eu tenha 
disponibilidade e que mereça a minha 
confiança, é motivador. Se estes pressupos-
tos se traduzirem numa equação positiva, 
estarei sempre disponível para fazer par-
te da equação. Este princípio é válido na 
ANCIA e em qualquer decisão que tomo 
na vida, seja associativa ou profissional.

De que modo a ANCIA reforça os in-
teresses estratégicos de parceiros e as-
sociados? 

A ANCIA reforça a sua posição na defe-
sa e representação do setor, sublinhando 
o contributo das inspeções para a redu-
ção da sinistralidade rodoviária e, deste 
modo, para o bem público.

Os Centros de Inspeção estão a 
acompanhar a rápida evolução no se-
tor automóvel?

No decorrer destes 25 anos registaram-
-se enormes progressos na evolução e 
credibilidade da atividade, verificando-se 
hoje um capital humano profundamente 
conhecedor do setor.

Por outro lado, face à crescente evolu-
ção dos veículos e à importância das no-
vas tecnologias, a segurança rodoviária 
tende a ficar cada vez mais dependente 
do correto funcionamento e da confian-
ça nos sistemas que substituem aspetos 
das tarefas do condutor. Assim sendo, os 
centros de inspeção assumem um papel 
preponderante no controlo técnico dos 
veículos.

As novas tecnologias digitais e a evo-
lução de todas as componentes mecâ-
nicas das viaturas criaram também o 
conceito de risco técnico das viaturas, 
obrigando-nos a discuti-lo e a preencher 
lacunas mais flagrantes. 

Desde logo, a questão do controlo 
técnico das emissões necessita, urgen-
temente, de evoluir para formas mais 
rigorosas, sendo necessário promover a 
respetiva alteração de ordem legal e téc-
nica aplicável aos centros de inspeção.

O interesse público na saúde e bem-es-
tar dos cidadãos obriga a um controlo 
mais rigoroso e a ANCIA tem alertado 
para este facto. O risco ambiental é hoje 
um dos mais caros e o setor pode refor-
çar o controlo das emissões poluentes 
em prol de uma mobilidade mais limpa. 

PAULO AREAL, PRESIDENTE DA ANCIA
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É fundamental, por isso, que o quadro 
legislativo, a todos os níveis, acompanhe 
esta vontade de fazer mais e melhor.

Que contributo julga terem dado as 
IPO na luta contra a sinistralidade rodo-
viária?

Os centros de inspeção, ao garantirem 
a manutenção das boas condições de 
funcionamento dos veículos e ao de-
tetar, atempadamente, as deficiências 
que afetam a sua aptidão para circular 
com segurança, dão um forte contributo 
no combate à sinistralidade rodoviária. É 
esta a missão dos centros de inspeção.

Qual é a posição da ANCIA perante 
a dificuldade do Governo na inspeção 
de motos?

Os centros de inspeção técnica a veí-
culos sempre foram capazes de respon-
der de forma responsável e a tempo às 
imposições legais que os sucessivos go-
vernos foram solicitando. De acordo com 
a portaria n.º 221/2012, os centros de 
inspeção foram obrigados a investir na 
construção de áreas específicas para a 
realização de inspeção técnica a veícu-
los de duas rodas. Não podemos deixar 
de nos sentir perplexos e enganados 
quando, ao cumprirmos com o exigido, 
verificamos que o Estado demora a colo-
car em prática uma medida acessível no 
custo e reconhecida como necessária 
para reduzir o seu risco técnico. O adia-
mento desta medida não é compatível 
com os objetivos expressos no âmbito 
das condições de segurança rodoviária.

E a situação dos tratores e outros veí-
culos que circulam na via pública?

A preocupação com a segurança rodo-
viária deve incorporar na sua lista de prio-

ridades a preocupante e elevada taxa de 
mortes relacionadas com acidentes com 
tratores e máquinas agrícolas por razões 
mecânicas. É urgente implementar medi-
das com vista à melhoria das condições 
técnicas de segurança neste tipo de 
veículos se considerarmos que 70% das 
vítimas mortais resultam de situações de 
capotamento e da falta de controlo do 
sistema de travagem e de estruturas de 
proteção e cintos de segurança.

Os Centros de Inspeção poderiam 
fiscalizar melhor as emissões de po-
luentes?

Os centros de inspeção cumprem uma 
obrigação em função de requisitos le-
gislativos definidos. Somos da opinião 
de que, nesta componente da emissão 
de poluentes, o futuro próximo passa 
por evoluir rapidamente no sentido de 
cumprir o definido na diretiva 2014/45/
CE, mas devemos ir mais longe. Atual-
mente os centros de inspeção realizam 
inspeções periódicas, que devem ser 
simples, rápidas e baratas e inspeções 
extraordinárias. Podemos e devemos in-
corporar, ao nível da inspeção periódica, 
o controlo do OBD como complemento 
da verificação de gases de escape e pre-
ver determinadas inspeções extraordiná-
rias intercalares, com metodologias mais 
abrangentes e rigorosas, para controlar a 
emissão de outros gases para a atmos-
fera que são prejudiciais. O CITA tem de-
senvolvido estudos para definir métodos 
para o controlo da emissão de NOx nos 
centros de inspeção, a partir da combi-
nação da informação obtida através do 
OBD e realização de ensaios em condi-
ções reais de circulação, ensaios dinâmi-
cos, que permite o controlo da emissão 
de NOx.

Qual a importância de relações in-
ternacionais com organismos do setor, 
como o CITA?

É importante para a associação estar li-
gada às melhores práticas, na Europa e no 
Mundo. Nesse sentido temos vindo a apos-
tar numa forte proximidade com a AECA-ITV, 
a nossa congénere em Espanha, e temos 
participado em eventos organizados pelo 
CITA. Além disso, temos vindo a participar 
em comissões técnicas, onde se discutem 
os desafios do setor no futuro imediato.

Como é que a ANCIA continuará a 
promover a segurança rodoviária?

Temos vindo a desenvolver um conjun-
to de atividades e funções que vão para 
além daquilo que é a nossa função de 
associação empresarial, cientes da nos-
sa responsabilidade social: o projeto de 
Educação Rodoviária que envolve os 
centros de inspeção e as escolas bási-
cas do 1.º ciclo com vista à criação, des-
de jovem, de uma cultura de segurança 
rodoviária e ambiental; a celebração 
anual do “Dia Europeu Sem Uma Morte 
na Estrada”, iniciativa europeia lançada 
pela TISPOL à qual a ANCIA, em colabo-
ração com a GNR e a Associação Estra-
da Mais Segura, se associou desde o seu 
início em 2016; a Semana das Inspeções 
Técnicas a Veículos, iniciativa que decor-
re no mês de novembro de cada ano, 
onde realizamos diversas ações com vis-
ta a sensibilizar para a circulação de veí-
culos em boas condições técnicas. São 
algumas das iniciativas que temos vindo 
a promover anualmente, mas podemos 
fazer mais. Já apresentámos várias vezes 
a disponibilidade da Rede Nacional de 
Centros de Inspeção para sermos uma 
estrutura operacional, a exemplo da 
nossa participação nas Campanhas de 
Natal e Ano Novo promovidas pela ANSR, 
na promoção de campanhas perma-
nentes de educação para a segurança 
rodoviária, tirando partido da sua ampla 
distribuição geográfica e intensidade de 
contacto com os proprietários de viatu-
ras sujeitas a inspeção obrigatória.

"No decorrer destes 25 anos registaram- 
-se enormes progressos na evolução  
e credibilidade da atividade."
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Ignorar o extraordinário valor da opor-
tunidade criado pela Inspeção Obriga-
tória para uma ação pedagógica diri-
gida aos automobilistas é desprezar a 
importância de 5,7 milhões de conversas 
personalizadas que poderiam ocorrer to-
dos os anos, respeitando uma estrutura 
de conteúdos formalizada por entidades 
competentes e certificada por um siste-
ma de reporte que os meios digitais tor-
nam ridiculamente fácil e barato efetivar.

Os condutores já compreendem o va-
lor social das inspeções obrigatórias?

No início da atividade as pessoas 
olhavam para as inspeções obrigatórias 
como pretexto para mais um imposto. No 
entanto, o trabalho desenvolvido pelos 
centros de inspeção tem efetivamente 
contribuído para a mudança de com-
portamentos. Hoje é notório o avanço, 
mas a credibilidade não se atinge. Va-
mos progressivamente conquistando.

Quais as perspetivas para os próxi-
mos 25 anos?

Os próximos anos são de grandes de-
safios para os operadores. A abertura 
de um elevado número de centros, para 
além daquilo que julgo serem as reais 
necessidades do país, a elevada com-
participação financeira e os investimen-
tos que os operadores foram obrigados a 
realizar criaram um desequilíbrio opera-

cional, tendo-se verificado a concentra-
ção de centros em grandes operadores, 
uma vez que estão mais robustos para a 
concorrência instalada. Assim sendo, pa-
rece-me fundamental que o controlo e 
fiscalização da atividade devam ser mais 
efetivos no controlo de eventuais práticas 
que colocam em causa a credibilidade 
do setor.

A ANCIA, pela forma como se tem posi-
cionado, em particular nos últimos anos, 
pode ser uma forte aliada na execução 
de políticas de segurança rodoviária, no 
controlo e fiscalização do setor e na pres-
tação de serviços do estado relaciona-
dos com o veículo.

"O risco ambiental 
é hoje um dos 
mais caros e o 
setor pode reforçar 
o controlo das 
emissões poluentes 
em prol de uma 
mobilidade mais 
limpa."

Os centros de inspeção, através da sua 
Rede Nacional de Centros de Inspeção 
(RNCI), podem facilitar o cumprimento 
de obrigações legais do cidadão, apro-
ximando assim os serviços públicos de 
quem deles mais precisa, contribuindo 
para uma descentralização, desburocra-
tização e eficiência.

A engenharia mecânica ainda o faz 
acelerar?

O conhecimento da mecânica, aliado 
à importância que atribuo à inspeção 
técnica a veículos, permite-me pensar 
que ainda tenho viagem para mais al-
guns anos. Mas também estou conscien-
te de que, quando a viagem é longa, de-
vemos prever pausas.

Como é que encara os desafios para 
o futuro?

Com otimismo. O percurso passado 
demonstra que temos sido capazes de 
encontrar soluções para o futuro. 

Os desafios para o futuro passam pelo 
conhecimento técnico e o acesso à infor-
mação e dados dos veículos; pela credi-
bilização do setor, por parte dos operado-
res, através do reforço dos compromissos 
assumidos relativos à responsabilidade, 
independência, objetividade, rigor e 
isenção; pela sensibilização e formação 
do cidadão sobre a importância de cir-
culação de veículos em boas condições 
técnicas e ambientais, em particular na 
idade escolar, fundamental para a cria-
ção de uma cultura de responsabilidade 
e cidadania; pelo controlo e fiscalização 
da atividade, instrumento fundamental 
para garantir a credibilidade do sistema; 
e por um quadro legislativo que preveja 
a constante e rápida evolução do setor 
automóvel. 
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O que significa na sua vida ter sido o 
primeiro presidente da ANCIA?

Na altura, sendo sócio de uma empre-
sa criada com a finalidade de entrarmos 
nessa desconhecida atividade das IPO, 
senti da parte da tutela uma pressão e 
uns incentivos para que abríssemos cen-
tros e mais centros. Teríamos de avaliar, 
entre outros, o fator rentabilidade, para 
o que era importante saber números, no-
meadamente, o do parque automóvel e 
de centros já abertos ou a abrir. 

Sobre estes números, nem a então 
DGV nem o Instituto Português de Segu-
ros tinham respostas. Decidimos, por isso, 

“A HISTÓRIA DA ANCIA  
É A HISTÓRIA DE UM SUCESSO”

Correia de Brito foi,  
há 25 anos, o primeiro 
responsável pela 
liderança da associação 
que representa o setor 
das inspeções técnicas 
a veículos. Embora 
afastado do setor, 
reconhece e aplaude  
o sucesso da ANCIA  
e assume que os atuais 
desafios dos centros  
de inspeção se prendem 
com a sustentabilidade 
ambiental.

convocar para Lisboa uma reunião com 
alguns empresários do setor. Concluiu 
aquele grupo alargado que se impu-
nha a criação de uma associação que 
representasse e defendesse os nossos le-
gítimos interesses e viesse contribuir para 
colaborar numa indispensável regula-
ção da atividade. E de repente, sem que 
eu percebesse nem como, nem porquê, 
surge o meu nome para presidir à comis-
são instaladora da futura associação.

De todos os presentes, e senti-o naque-
le momento, eu era certamente o mais 
impreparado, quer por não ter formação 
técnica, quer por inexperiência asso-

ciativa e/ou empresarial. Senti-me num 
confuso turbilhão de emoções e, simul-
taneamente, perante um desafio. O meu 
único e exclusivo interesse era que todos 
nós mostrássemos à tutela unidade e 
coesão, porque só assim, sem jogadas 
privadas e influência de gabinetes, con-
seguiríamos a credibilidade do setor e o 
sucesso empresarial.

Que responsabilidade pretendeu a 
ANCIA assumir quando se apresentou 
ao setor das inspeções?

Era necessário que os empresários do 
setor tivessem, junto das instituições tute-

CORREIA DE BRITO, O PRIMEIRO PRESIDENTE DA ANCIA
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"O meu único e exclusivo interesse era que 
todos nós mostrássemos à tutela unidade 
e coesão, porque só assim, sem jogadas 
privadas e influência de gabinetes, 
conseguiríamos a credibilidade do setor  
e o sucesso empresarial."
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lares, particularmente junto da Secreta-
ria de Estado da Administração Interna 
e da Direção-Geral de Viação, quem os 
representasse, exigindo mais e melhor 
legislação, uniformização dos critérios 
das auditorias e inspeções ao funciona-
mento dos centros e aos manuais de pro-
cedimentos, sintonia entre o Instituto de 
Soldadura e Qualidade e as empresas 
fornecedoras dos equipamentos, além 
da certificação dos mesmos.

Quais foram as primeiras conquistas 
da ANCIA?

O termos conseguido, junto da tutela e de 
todas as demais instituições relacionadas 
com a atividade, o maior respeito como 
representantes dos nossos associados e a 
importância que, naturalmente, nos con-
cederam como parceiros. Não menos im-
portante, foi o trabalho de sensibilização da 
opinião pública. Também a PRP, com várias 
e pedagógicas declarações do engenhei-
ro José Manuel Trigoso, contribuiu para que 
a população se fosse apercebendo da uti-
lidade das inspeções. Foi também impor-
tantíssima a ação das forças de seguran-

ça. Refiro-me evidentemente à GNR, à sua 
Brigada de Trânsito e à divisão de trânsito 
da PSP. Encontros e palestras de esclareci-
mento sobre as IPO também contribuíram 
para a credibilização da atividade do setor.

Que balanço faz da história da Asso-
ciação?

A história da ANCIA é a história de um 
sucesso! Para isso contribuiu, sob o ponto 
de vista empresarial, e após alguns ajus-
tamentos no tecido e na malha da distri-
buição dos centros, a revisão das tabelas 
de preços, que estavam desajustadas da 

realidade. Depois a estabilidade na lide-
rança, protagonizada desde há uns anos 
pelo atual presidente.

O que espera do futuro relativamente 
à atividade dos centros?

Os centros de inspeção estarão cada 
vez mais na ordem do dia e devem, con-
juntamente com a ANCIA, assumir esse 
importante papel percursor e atual junto 
dos media e da opinião pública. Refiro-
-me ao seu contributo para a batalha do 
século – as alterações climáticas – e a 
luta contra as emissões poluentes.
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Qual foi o grande objetivo do seu 
mandato na ANCIA?

O grande objetivo do meu mandato 
teve que ver com a realização do proces-
so da fundação da Associação Nacio-
nal de Centros de Inspeção Automóvel, 
a sua orientação e a criação de meios 
para o futuro.

O que mudou, entretanto, no setor das 
inspeções?

As grandes mudanças do setor pren-
dem-se com a legislação diversa e com 
movimentos de agrupamentos das em-

Entrevista

“O SETOR ESPERA PELA LEGISLAÇÃO 
DAS INSPEÇÕES A MOTOCICLOS”

ANTÓNIO FERREIRA NUNES

Presidente da ANCIA entre 1997 e 2000, Ferreira Nunes teve como prioridade  
o processo de fundação da Associação.

presas operadoras. Houve muitas com-
pras de uns operadores por outros.

Quais são os principais pontos a resol-
ver ou valorizar no futuro?

O setor espera por implementação e 
legislação própria de certo tipo de si-
tuações. Por exemplo, a legislação das 
inspeções a motociclos para a qual os 
centros já estão preparados, mas que a 
legislação tarda em avançar.

Que balanço faz da História da Asso-
ciação?

Já há longos anos que deixei de acom-
panhar a vida da ANCIA. O Centro Toi-
torres foi vendido ao Grupo Controlauto, 
mas com o empenhamento do atual Pre-
sidente Engenheiro Paulo Areal, os desti-
nos da ANCIA devem estar garantidos.

O que espera do futuro relativamente 
à atividade dos Centros?

Já muito foi feito, nomeadamente em 
matéria de legislação. O futuro dos Centros 
só pode ser promissor e não vai certamen-
te experimentar maiores mudanças do 
que aquelas que já sucederam até aqui.

"O futuro dos 
Centros só pode 
ser promissor e não 
vai certamente 
experimentar 
maiores mudanças 
do que aquelas  
que já sucederam 
até aqui."
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PRETENDEMOS 
GARANTIR UMA 
MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL  
E EFICIENTE 
PARA QUALQUER 
CIDADÃO

JORGE DELGADO,  
SECRETÁRIO DE ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS

O responsável governamental pela área 
das infraestruturas rodoviárias passa  
em revista os principais tópicos 
relacionados com a mobilidade  
e oferece a sua interpretação para 
os problemas existentes, apontando 
caminhos de solução

Entrevista
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Como classifica o estado atual das 
infraestruturas rodoviárias em Portugal? 

O melhor dado que temos para ana-
lisar o estado das nossas infraestruturas 
rodoviárias é o Indicador de Desempe-
nho que é divulgado pela Infraestruturas 
de Portugal (IP), baseado em dados de 
inspeção. E esse indicador diz-nos que 
4,87 (numa escala de 0 a 8) das nossas 
estradas tem um estado Satisfatório.

Este indicador refere-se, no entanto, 
apenas às infraestruturas que estão na 
alçada da IP. Não podemos esquecer 
que uma parte muito relevante da rede 
rodoviária é gerida pelos municípios. 
Esse dado eu não tenho. 

No caso da Rede Rodoviária Nacional, 
ela é gerida na sua maior parte pela IP, 
e corresponde a cerca de 15.000 km de 
estradas sob a sua responsabilidade. 
Aqui inclui-se ainda a gestão indireta de 
cerca de 1.600 km que estão subcon-
cessionados. Adicionalmente, cerca de 
2.600 km respeitam às outras Conces-
sões do Estado.

O facto de termos um nível Satisfatório 
das nossas estradas não significa que 
não existam conjuntos de ativos que 
requerem atenção. Esses são perma-
nentemente alvo de análise e atuação 
dedicada pelas estruturas técnicas e 
operacionais da IP. São casos que reque-
rem atenção, em virtude do seu estado 
de condição e contexto onde se inse-
rem, e que estão identificados como crí-
ticos, nomeadamente do ponto de vista 
económico, do cumprimento do nível de 
serviço e da resiliência face a condições 
adversas. Em geral, é sobre esses ativos 
que a IP concentra a sua ação nos pla-
nos de investimentos anuais.

Da informação existente, regista-se 
uma evolução positiva da condição da 
infraestrutura do ano de 2017 para 2018, 
muito motivada pela melhoria da con-
dição geral das obras de arte (pontes, 
viadutos, etc.). Quer no caso das Obras 
de Arte, quer para os Pavimentos, existe 

uma elevada percentagem de ativos no 
estado Bom ou Satisfatório (na ordem 
de 91% e 77%, respetivamente).

Aceita que as infraestruturas rodoviá-
rias influenciam negativamente os nú-
meros da sinistralidade? 

Influenciam os números, de forma posi-
tiva quando melhoramos as suas condi-
ções e não só de forma negativa quan-
do não estão em condições. É por isso 
que o trabalho desenvolvido por todos, 
na IP e nas suas empresas antecessoras, 
contribuiu de forma inequívoca para os 
elevados progressos obtidos na redução 
da sinistralidade rodoviária nas últimas 
décadas, em Portugal.

Não podemos esquecer que há 20 
anos, com menos um quarto da circula-
ção rodoviária atual, a Rede Rodoviária 
Nacional sob jurisdição da IP registou 
mais de 1.100 vítimas mortais, o que re-
presentava 59,1% da sinistralidade glo-
bal. Atualmente, as 188 Vítimas Mortais 
registadas na RRN representam 36,1%.

Um dos fatores que mais contribuiu 
para estes resultados foi o forte investi-
mento executado, nos últimos 20 anos, 
em infraestruturas de transporte, nomea-
damente em vias com maior qualidade 
e segurança, como as autoestradas, 
que permitiram o incremento na execu-
ção do Plano Rodoviário Nacional. Este 
plano em 1995 rondava uma taxa de 
23%, e atualmente atinge 74%, enquan-
to a sinistralidade reduziu 83% no mes-
mo período, passando de 1.103 vítimas 
mortais registadas em 1998 para as 184 
registadas em 2017 e os custos econó-
micos e sociais provocados pela sinistra-
lidade rodoviária reduziram 74%.

Atualmente, e estando a rede rodo-
viária num estado de maturação já 
bastante evoluído, a problemática da 
segurança rodoviária está essencial-
mente virada para as questões ligadas 
à influência, isolada ou combinada, da 
infraestrutura sobre os níveis e tipologias 

“Há 20 anos, com 
menos um quarto 
da circulação 
rodoviária atual, a 
Rede Rodoviária 
Nacional sob 
jurisdição da IP 
registou mais 
de 1.100 vítimas 
mortais, o que 
representava 59,1% 
da sinistralidade 
global. Atualmente, 
as 188 Vítimas 
Mortais registadas 
na RRN representam 
36,1%."

Entrevista
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da sinistralidade. Para mitigar esses pro-
blemas têm sido feitas intervenções mais 
pequenas e permitem adequar a rede 
aos requisitos de exploração. 

Que medidas podem ser avançadas 
para ajudar a reduzir o número de mor-
tes nas estradas portuguesas? 

Apesar de já se ter reduzido significa-
tivamente a sinistralidade rodoviária em 
Portugal, os números atuais continuam 
a justificar intervenções técnicas espe-
cializadas. A definição de estratégias e 
de meios de atuação que permitam al-
terar o comportamento dos condutores, 
mas também através de uma estratégia 
sistemática de intervenção corretiva e 
requalificativa sobre a infraestrutura ro-
doviária.

No caso particular da IP a estratégia 
de segurança rodoviária sobre a in-
fraestrutura está a ser trabalhada no 
contexto do PENSE 2020 (Plano Estraté-
gico Nacional de Segurança Rodoviá-
ria 2020), bem como com os principais 
vetores de atuação do STS-Sistema de 
Transporte Seguro, que assenta entre ou-
tros, na aceitação do erro humano e no 
reconhecimento de que embora os aci-
dentes não possam ser completamente 
evitados, trabalhamos para reduzir as 
consequências desses acidentes.

Esta abordagem está assente no con-
ceito de estrada tolerante. Uma vez que 
é reconhecido que os condutores irão 
sempre cometer erros e que estes po-
derão originar acidentes rodoviários, a 
infraestrutura deve, por um lado prevenir 
e antecipar os erros do condutor e, por 
outro, minimizar o erro e as consequên-
cias que possam vir a ocorrer.

Em linha com esta abordagem, o Pla-
no de Segurança Rodoviária (PSR) da IP 
pretende prevenir a ocorrência de erros 
do condutor e mitigar a ocorrência des-
ses erros, dando particular importância 
a adoção de ações preventivas ade-
quadas à rede sob gestão da IP de que 

são exemplos a redução das zonas de 
potencial conflito, o tratamento de zonas 
de elevada concentração de acidentes, 
a adopção de medidas de acalmia de 
tráfego, etc.

Para além do investimento realizado 
em conservação e requalificação de es-
tradas que igualmente contribuem para 
a melhoria das condições de seguran-
ça rodoviária, no último triénio o investi-
mento específico, no âmbito do PSR, foi 
de 23,11M€ , tendo em 2018 as ativida-
des lançadas, consignadas e concluí-
das sido, respetivamente, 20, 18 e 30.

A taxa de acidentes com feridos nas 
localidades evidencia que a sinistrali-
dade tenderá a ser sobretudo urbana? 
Como resolver este problema? 

Os valores dos indicadores da sinistra-
lidade dentro das localidades em 2018 
reduziram 8,7% face a 2017. Houve uma 
evolução positiva nos últimos anos na 
rede IP. Em média (últimos 5 anos), cer-
ca de 47% dos Acidentes com Vítimas e 
25% das Vítimas Mortais nesta rede são 
em ambiente urbano. 

Os acidentes com vítimas dentro das 
localidades derivam na sua maioria de 
colisões (63%), despistes (29%) e atrope-
lamentos (8%), donde resultam respetiva-
mente 52%, 27% e 21% das vítimas mortais 

registadas neste ambiente rodoviário.
Também é importante a sensibilização 

de comportamentos dos peões que cir-
culam ao longo das vias ou que se des-
locam em modos de mobilidade suave, 
por exemplo de bicicleta. Têm sido feitas 
campanhas de prevenção rodoviária 
nesse sentido. 

O custo das portagens pode ser vis-
to como um desincentivo à circulação 
em vias de menor risco? 

Não diria isso. Até porque em muitos 
locais é possível realizar percurso seme-
lhantes em estradas alternativas com 
excelente qualidade. 

Neste momento, as portagens são co-
bradas na rede de autoestradas e nas 
pontes de acesso a Lisboa, associando 
o princípio do utilizador-pagador à dis-
ponibilização de um serviço de qualida-
de numa infraestrutura de maior capa-
cidade.

É uma realidade que muitos dos utili-
zadores evitam as autoestradas portaja-
das, com especial evidência no tráfego 
de pesados. Temos que trabalhar em 
modelos de tarifação dinâmicos que 
permitam influenciar a procura. 

Uma parte significativa dos aciden-
tes que ocorre dentro das localidades 

Entrevista

“Também é importante a sensibilização 
de comportamentos dos peões que 
circulam ao longo das vias ou que se 
deslocam em modos de mobilidade 
suave, por exemplo de bicicleta. Têm 
sido feitas campanhas de prevenção 
rodoviária nesse sentido.”
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ocorre em estradas nacionais e munici-
pais que as atravessam.

Temos muitos casos em que os troços 
de estrada que atravessam os espaços 
urbanos são a rua principal daquele sí-
tio e o local onde estão concentradas 
as atividades locais. Isso está na base 
de conflitos graves gerados entre a uti-
lização do mesmo espaço pelos vários 
utilizadores envolvidos.

Para mitigar este problema a IP há vá-
rios anos tem implementado medidas de 

acalmia de tráfego nos atravessamentos 
de localidades em que se procura ate-
nuar a gravidade deste tipo de problemas. 

Paralelamente, no âmbito do PENSE 
2020, implementou-se também um pro-
grama de execução de medidas de me-
lhoria das condições de segurança nos 
percursos pedonais na rede rodoviária.

Este programa tem como objetivo 
identificar e avaliar locais de elevado ris-
co de atropelamento e aplicar soluções 
de alteração de configuração, imple-

mentação de medidas de acalmia de 
tráfego, de iluminação das vias ou colo-
cação de semáforos.

O trabalho centra-se no desenvolvi-
mento de um conjunto de soluções 
integradas que funcionem como solu-
ções padrão, que procurem responder 
a diferentes características de base (ao 
nível da procura de tráfego, das condi-
cionantes territoriais, características do 
aglomerado, etc.) e que cubram a ge-
neralidade dos problemas tipificáveis 

Entrevista

“O PNI 2030 
terá previsto um 
conjunto importante 
de projetos e 
programas na área 
da Mobilidade 
Sustentável e 
Transportes Públicos, 
bem como na área 
da Ferrovia.”
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“A mobilidade 
tem de responder 
aos anseios 
da população, 
com respostas 
multimodais, 
não só porque 
as necessidades 
se alteraram 
e o setor não 
acompanhou em 
tempo útil, como 
existe uma maior 
responsabilidade  
e responsabilização 
ambiental que deve 
ser defendida.”

em atravessamento de localidades, tem 
um investimento estimado de 36M€ para 
aplicar nos próximos 3 anos.

Os tempos de viagem, a intensidade 
de tráfego e a deseconomia do siste-
ma de transportes urbanos tornam a 
mobilidade insustentável? 

Todas estas questões estão interrelacio-
nadas e devem ser mitigadas ou resol-
vidas. É preciso ter presente, no entanto, 
que a solução não deve ser procurada 
apenas do lado da oferta de transportes 
mas também do lado da procura, crian-
do condições para um país mais harmo-
nioso ao nível territorial.

Não podemos parar de nos deslocar-
mos. A mobilidade é essencial à vida em 
sociedade e à economia. Mas pretende-
mos garantir uma mobilidade sustentá-
vel e eficiente para qualquer cidadão e 
esse é efetivamente o grande objetivo.

Apenas como exemplo, em Lisboa, 
entre 1991 e 2001, a utilização do trans-
porte individual aumentou em mais de 
10%, entre os 30% e os 42%, respetivamen-
te (dados da CML, 2005) e a tendência 
de aumento mantém-se, verificando-se 
cerca de 50% da população a utilizar o 
transporte individual em 2011 (Recen-
seamento Geral da População, 2011). Ao 
nível nacional, o contexto é gritante, com 
apenas 20% da população a utilizar o 
transporte público coletivo.

Pode verificar-se, então, que existe uma 
mudança do paradigma demográfico e 
social. As cidades continuam a perder 
população para as periferias, as distân-
cias agravam-se, os tempos de percurso 
idem e o tráfego torna-se um problema 
relevante como consequência. Mas exis-
tem projetos de âmbito intermunicipal 
e nacional que tentam dar resposta às 
questões que levam a que a popula-
ção perca interesse no transporte públi-
co, como a modernização da Linha de 
Cascais, a criação da marca única me-
tropolitana de transportes ou a criação 

de passes únicos metropolitanos. A mobi-
lidade tem de responder aos anseios da 
população, com respostas multimodais, 
em tempo real e ambiental e economi-
camente sustentáveis tanto para os ope-
radores como para os utentes, não só 
porque as necessidades se alteraram e 
o setor não acompanhou em tempo útil, 
como existe uma maior responsabilidade 
e responsabilização ambiental que deve 
ser defendida. Mas estamos a trabalhar 
para modificar o contexto.

A nossa aposta na ferrovia é o grande 
exemplo disso. Trazer o comboio para os 
centros da cidade. Porque nenhum outro 
transporte consegue trazer tanta gente 
para as cidades e com isso aliviar tudo 
à volta.

Há planos para alterar as infraestrutu-
ras atuais de forma a reduzir os engar-
rafamentos? 

Temos vários planos para isso, dos 
quais o Ferrovia 2020 é o seu maior 
exemplo. 

Naturalmente que todo o investimento 
no transporte público, como é o caso 
dos Programas especificamente dedica-
dos a estes modos de transporte, contri-
buem para a redução do congestiona-
mento pelo facto de que começamos 
a dar respostas viáveis e eficientes aos 
utentes que, com uma resposta em tem-
po real, multimodal e com preços con-
trolados, pode reduzir a utilização do 
transporte individual. 

A aposta na ferrovia é inevitável para 
a redução dos congestionamentos das 
áreas urbanas, sendo também nesses 
locais já previamente identificados que 
esse investimento está a ser efetuado. É 
o caso de alguns dos empreendimentos 
do Ferrovia 2020 e mesmo do PNI2030. É 
uma questão de espaço e de racionali-
dade deste. 

Não existe espaço para tantos veícu-
los a circular, então potenciaremos so-
luções alternativas complementares à 
rodovia, com mais capacidade e que 
circulem em via própria.

Que medidas estão a ser preparadas 
para melhorar as condições dos trans-
portes públicos em Lisboa e Porto? 

Tem sido desenvolvido um trabalho 
bastante intenso entre o Estado, as áreas 
metropolitanas e as autarquias, no sen-
tido de promover o transporte público 
em detrimento do transporte individual. 
O programa de apoio à redução do ta-
rifário dos transportes públicos (PART) é 
um exemplo de uma das medidas apli-
cadas recentemente com resultados 
bastante positivos.

No âmbito da atividade do ministério 
das Infraestruturas, está em curso um 
plano de investimentos relevante seja 
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em infraestruturas, seja em material cir-
culante. No lado das infraestruturas há 
investimentos planeados e em curso na 
Linha de Cascais, a eletrificação da Li-
nha do Oeste, da linha do Douro ou da 
linha do Minho, assim como a moder-
nização da Linha do Norte entre Ovar 
e Gaia. Todos estes investimentos têm, 
de uma forma mais ou menos direta, 
influência positiva na mobilidade das 
duas áreas metropolitanas. O PNI 2030 
terá previsto um conjunto importante de 
projetos e programas na área da Mobili-
dade Sustentável e Transportes Públicos, 
bem como na área da Ferrovia. 

No que diz respeito a material circu-
lante e depois de anos de ausência 
de investimento efetivo, está em curso 
o concurso para a aquisição de 22 no-
vos comboios para a CP. Já em 2019, foi 
aprovada uma resolução do conselho 
de ministros que cria condições par  a 
implementação de plano de recupera-
ção de material circulante que está hoje 
inoperacional, por forma a rapidamente 
tendo sido para o efeito reaberta a ofici-
na de Guifões em Matosinhos.

Considera que as infraestruturas ro-
doviárias em Portugal vão conseguir 
adaptar-se à generalização das viatu-
ras autónomas? 

Antes de responder concretamente à 
pergunta, importa dar algum enquadra-
mento sobre a temática em questão.

A mobilidade tem vindo a alterar-se 
substancialmente, encontrando-se num 
ponto de viragem associado à crescen-
te evolução dos conceitos de automa-
tização e conectividade. Esta evolução  

“Muitos dos utilizadores evitam as autoestradas portajadas, 
com especial evidência no tráfego de pesados. Temos que 
trabalhar em modelos de tarifação dinâmicos que permitam 
influenciar a procura.”

permitirá aos veículos “falar” entre si, com 
a infraestrutura rodoviária e com os ou-
tros utentes do sistema de mobilidade de 
transportes. Estes desenvolvimentos, que 
beneficiam hoje dos progressos alcança-
dos no domínio da inteligência artificial, 
permitirão alcançar uma mobilidade 
mais segura, inteligente e sustentável.

A mobilidade do futuro passa pela in-
tegração destes dois conceitos, que irão 
naturalmente evoluir ao longo do tem-
po. A mudança de paradigma já está a 
acontecer e teremos cada vez mais, dife-
rentes sistemas de automatização e de 
conectividade a coexistirem. Os veículos 
com diferentes níveis de sistemas de auto-
matização, incluindo veículos sem condu-
tor, terão de partilhar as estradas ou ruas 
com veículos não automatizados, bem 
como com peões, ciclistas e motociclistas, 
pelo que a sua implantação só poderá 
ter lugar quando estiver garantida a se-
gurança rodoviária no seu conjunto. 

Os desafios são muitos, designada-
mente ao nível da interoperabilidade 
entre os vários sistemas em desenvolvi-
mento, da responsabilidade, da regula-
mentação e da cibersegurança. 

A Comissão Europeia tem tomado me-
didas para promover a implantação de 
infraestruturas e serviços de conectivi-
dade que apoiem os veículos automa-
tizados, garantindo a interoperabilidade 
dos sistemas, designadamente através 
da adoção de estratégias para a quinta 
geração de redes de comunicação, os 
sistemas C-ITS e a inteligência artificial, 
que contribuirá para o desenvolvimento 
de veículos sem condutor.

Portugal tem participado em diferen-

tes projetos de inovação, co-financiados 
pela Comissão Europeia, na área da 
automação e conectividade, que têm 
como principal objetivo o desenvolvi-
mento de comunicações e de serviços 
avançados de gestão de tráfego a pres-
tar pelo gestor de infraestrutura.

Entre esses projetos, destaca-se o 
C-Roads, no qual participam 27 parcei-
ros nacionais. Este projeto consiste na 
implementação de 5 macropilotos de 
ITS no Corredor Atlântico em Portugal, 
abrangendo diversas secções da rede 
rodoviária nacional e os principais nós 
urbanos na área de Lisboa e do Porto. 
Através da combinação desses pilotos, 
o projeto pretende desenvolver um es-
tudo de viabilidade para a implemen-
tação nacional, em larga escala, de 
serviços C-ITS, nomeadamente modelos 
de viabilidade a longo prazo, custo-efi-
cácia, governança e de negócios. 

Também o projeto de moderniza-
ção do IP3 entre Coimbra e Viseu, em 
desenvolvimento pela IP, aposta já na 
mobilidade conectada, cooperativa e 
automatizada, através da instalação de 
sensores para aquisição de informação, 
da gestão centralizada da infraestrutura 
e da operação rodoviária e a implemen-
tação de serviços C-ITS. 

Pretendemos que as estradas portu-
guesas continuem a ser percecionadas 
como boas, e que se se adaptem às no-
vas formas de mobilidade, numa aborda-
gem progressiva assente em experiência 
adquirida com base em ensaios que 
atestarão a segurança das tecnologias.

Temos por isso um longo caminho para 
o qual estamos naturalmente preparados!
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EDUARDO PINHEIRO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA MOBILIDADE

“O COMPROMISSO  
DE PORTUGAL É ALCANÇAR  
A NEUTRALIDADE CARBÓNICA 
ATÉ 2050”

Eduardo Pinheiro, Secretário de Estado da 
Mobilidade, afirma que a prioridade do governo 
em matéria de globalidade é o ambiente, sendo 
preciso continuar a apostar num transporte público 
acessível e de qualidade para que se possa atingir 
o compromisso de neutralidade carbónica até 2050. 
A estratégia passa por desenhar um novo modelo 
de mobilidade, onde é feita uma aposta nos 
transportes públicos, na diversificação dos modos 
de deslocação partilhados e no incentivo a uma 
mobilidade coletiva e ecológica.

Entrevista

Quais são as prioridades do Governo 
em matéria de Mobilidade?

As prioridades em matéria de mobili-
dade encontram-se intimamente ligadas 
aos objetivos do Governo em matéria 
ambiental, nomeadamente, o compro-
misso de atingir a neutralidade carbóni-
ca até 2050. 

A concretização far-se-á necessaria-
mente pela continuação da aposta 
num transporte público acessível e de 
qualidade, a generalização dos veículos 
elétricos e a aposta obrigatória na mobi-
lidade ativa, como a mobilidade ciclável.

Permita-me destacar ainda o reforço 
do Programa de Apoio à Redução Ta-
rifária (PART) para 2020 e a criação do 
PROTransP, o qual permitirá dotar as Co-
munidades Intermunicipais com 15 mi-
lhões para reforçar a oferta de transporte 
rodoviário de passageiros já neste ano.

Passes mais acessíveis sem maior ofer-
ta de capacidade nos transportes criou 

um problema. Como vai resolvê-lo?
O PART revolucionou e democratizou o 

transporte público. Com este programa 
criámos condições para que as pessoas 
não deixem de optar pelo transporte pú-
blico por questões financeiras. O preço do 
transporte público tem de ser claramente 
mais atrativo do que o custo associado à 
utilização de transporte individual.

Com o PART, estimamos que o aumento 
da procura tenha sido em média de cer-
ca de 10% no ano de 2019, contrariando 
a perda de passageiros nos transportes 
públicos que anteriormente vinha acon-
tecendo. Esta é uma ótima notícia, mas 
naturalmente que o aumento da procu-
ra registado aumenta o desafio e nos res-
ponsabiliza ainda mais. 

Destaco que estão em curso os concur-
sos públicos internacionais para aquisi-
ção de material circulante para o Metro 
do Porto e para o Metropolitano de Lisboa, 
mas também o procedimento para a 
aquisição de 10 novos navios para o Tejo.
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Para além disso, na anterior legislatura 
foram lançados avisos para candidatu-
ras ao financiamento de 709 autocarros, 
estando já entregues às empresas de 
transportes 300 novas viaturas.

A somar a isto temos o PROTransP, que 
já referi, e que permitirá que as Comuni-
dades Intermunicipais e os seus Municí-
pios reforcem a sua oferta de transporte 
rodoviário de passageiros no curto prazo. 

Como tenciona ajudar a diminuir a 
pegada ecológica dos portugueses no 
que toca à sua mobilidade?

O compromisso de Portugal é alcançar 
a neutralidade carbónica até 2050, para 
isso exige-se uma redução de emissões 
superior a 85% em relação às emissões 
de 2005 e uma capacidade de sequestro 
de carbono de 13 milhões de toneladas, 
a qual é superior à atual capacidade.

O setor dos transportes é indispensável 
para assegurar as necessidades de mo-
bilidade das pessoas e potenciar o de-
senvolvimento da economia, mas sabe-

mos que é um dos principais emissores 
de poluição do ar e com maior cresci-
mento de emissões nas últimas décadas.

Como já referi, as prioridades em ma-
téria de mobilidade encontram-se intima-
mente ligadas aos objetivos do Governo 
em matéria ambiental, pelo que nenhu-
ma decisão de investimento olvidará a 
primado da sustentabilidade. 

A nossa profunda convicção e o nos-
so compromisso é que a mobilidade de 
um futuro que nos é próximo será suave, 
partilhada, elétrica e coletiva. Este é um 
desígnio que queremos cumprir e que 
é determinante para diminuir a pegada 
ecológica dos portugueses.

Considera os veículos motorizados 
determinantes do nível de poluição at-
mosférica nas zonas urbanas?

Sim, é um facto. Em Portugal, o trans-
porte rodoviário representa cerca de 24% 
das emissões de CO2. 

Como Governo, somos por isso convo-
cados a desenhar um novo modelo de 
mobilidade, onde é feita uma aposta nos 
transportes públicos, na diversificação 
dos modos de deslocação partilhados e 
no incentivo a uma mobilidade coletiva 
e ecológica.

A aposta na promoção dos transportes 
públicos tem de ser forte e continuada, 
com a remodelação de frotas, expansão 
da oferta e assegurando preços acessí-
veis aos utilizadores. 

Mas por outro lado, reconhecemos 
que continuará a haver necessariamen-
te transporte individual, pelo que impor-
ta apostar numa mudança tecnológica 
com a adoção de tecnologias de propul-
são mais limpas. O incentivo à aquisição 
de veículos elétricos para empresas e 
particulares em conjugação com a pro-
posta do OE para 2020, da dedução do 
valor do IVA da eletricidade no carrega-
mento de veículos elétricos, são a prova 
de que consideramos que o futuro pas-
sará por uma mobilidade sem combus-
tíveis fósseis.

A neutralidade carbónica no trans-
porte rodoviário é possível? Como?

Como referi, o setor do transporte rodo-
viário é responsável por 24% das emissões 
de CO2. Para se alcançar a neutralidade 
carbónica no setor rodoviário os veícu-
los terão necessariamente de deixar de 
emitir CO2 e gases com efeito de estufa, 
e isso só se consegue com o abando-
no dos veículos movidos a combustíveis 
fósseis. No entanto, não podemos obri-
gar toda uma comunidade que até há 
pouco tempo era incentivada a possuir 
o seu veículo próprio a gasolina ou die-
sel, a deixar de utilizá-lo. Há um caminho 
a fazer, mas os números das vendas de 
automóveis elétricos têm aumentado de 
forma sustentada e acompanham o in-
cremento de apoios atribuídos, nomea-
damente pelo Fundo Ambiental.

Com o concurso de concessão da 
rede de postos de carregamento públi-
cos lançado no final de dezembro, esta-
mos a dar um passo importante para o 
objetivo de ter uma rede eficiente e ma-
dura, o que retira algum do receio que 
possa existir a potenciais compradores 
de viaturas elétricas.

A eletrificação das viaturas de uso 
individual coloca novos problemas am-
bientais, nomeadamente a reciclagem 
de baterias. Estamos preparados para 
os resolver?

Está demonstrado que o impacto am-
biental dos veículos elétricos, considerando 
todo o ciclo de vida, é menor do que o dos 
veículos convencionais que utilizam com-
bustíveis fósseis. A opção pela mobilidade 
elétrica permite tirar pleno partido da pro-
dução de eletricidade limpa, fruto da eleva-
da capacidade renovável que já existe no 
nosso país (superior a 50%) e que tenderá a 
aumentar até aos 80% em 2030, tornando a 
mobilidade elétrica uma verdadeira opção 
de descarbonização da mobilidade.

Trotinetes, bicicletas e formas de mobili-
dade semelhantes são a solução ou são o 

"A aposta na 
promoção dos 
transportes 
públicos tem 
de ser forte e 
continuada, com 
a remodelação de 
frotas, expansão 
da oferta e 
assegurando 
preços acessíveis 
aos utilizadores."
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problema para o tráfego na via pública?
As trotinetas, bicicletas e outras formas 

de micromobilidade podem desempe-
nhar um papel importante na mobilida-
de urbana, na medida em que permitem 
percorrer pequenas distâncias de forma 
célere, eficaz e ambientalmente susten-
tável - nalguns casos podem, por si só, 
substituir o transporte individual e noutros 
complementar o transporte público de 
forma muito interessante.

Contudo, reconheço que a prolifera-
ção de bicicletas e trotinetas no espaço 
público vem trazer novas dificuldades e 
novos desafios. É por isso necessário tra-
balhar em soluções para atingir um equi-
líbrio, em que o conforto e segurança 
dos restantes utilizadores da via pública 
sejam assegurados sem, contudo, com-

prometer os benefícios que estas novas 
formas de mobilidade acarretam.

Como é que a mobilidade encara os 
desafios de segurança e risco público 
colocados pelos carros autónomos?

Naturalmente os desafios da condu-
ção autónoma ao nível da segurança 
e risco público são uma prioridade. Na 
anterior legislatura foi criado um grupo 
de trabalho com a missão de estudar 
as alterações legislativas necessárias à 
introdução de novas tecnologias ligadas 
à condução autónoma no setor automó-
vel. Esse grupo de trabalho é coordena-
do pela Secretaria de Estado da Prote-
ção Civil, e integra elementos da GNR e 
PSP, o que é a prova inequívoca da preo-
cupação dada à segurança.

Considera que os carros autónomos 
podem contribuir para a diminuição do 
número de acidentes?

A automação é um fenómeno crescen-
te e muitas das inovações estão já intro-
duzidas no mercado, através de sistemas 
de apoio à condução que progressiva-
mente contribuem para a redução do 
número de acidentes.  

A condução autónoma, tal qual nos é 
apresentada por especialistas que tra-
balham no desenvolvimento desta tec-
nologia, contribuirá para a redução de 
acidentes e o aumento da segurança 
rodoviária, mas mais importante do que 
isso, permitirá aprofundar o caminho 
para a inclusão de cidadãos impossibi-
litados de conduzir, por limitações físicas 
ou de outra natureza. 
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Que diagnóstico faz do sistema rodo-
viário nacional em termos de seguran-
ça nas estradas?

Nas últimas décadas, Portugal registou 
uma diminuição no número de vítimas 
mortais resultantes de acidentes de viação. 
Em 1996 faleceram nas estradas portugue-
sas 2.100 pessoas, no ano transato o nú-
mero provisório de vítimas mortais é de 472.

Entrevista

RUI SOARES RIBEIRO, PRESIDENTE DA AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

“ZERO MORTES NA ESTRADA É 
O ÚNICO NÚMERO ACEITÁVEL”
Rui Ribeiro, presidente da 
Autoridade Nacional da 
Segurança Rodoviária, 
afirma estar satisfeito 
com a evolução da 
rede rodoviária, que 
tem contribuído para 
a redução do número 
de vítimas mortais 
na estrada. Contudo, 
é preciso continuar 
a promover uma 
cultura de segurança 
rodoviária em toda a 
comunidade nacional, 
através de um trabalho 
de consciencialização, 
sensibilização e 
capacitação, com os 
centros de inspeção 
como fortes aliados 
na divulgação e 
sensibilização de boas 
práticas aos condutores.

Esta redução é suportada não só pela 
evolução da rede rodoviária e dos siste-
mas de segurança passiva e ativa dos 
veículos, pelas alterações comporta-
mentais dos automobilistas no exercício 
da condução, mas também, pela fiscali-
zação mais eficaz, com recurso a meios 
tecnológicos mais eficientes, e pela con-
cretização de campanhas de sensibili-

zação e intervenções pedagógicas. Em 
2019, só a ANSR realizou 17 ações especí-
ficas no ano passado.

Não obstante a situação atual ser con-
sideravelmente melhor do que há 24 
anos, com uma estatística animadora e 
tendencialmente decrescente, ainda as-
sim foram 472 vidas e famílias perdidas 
nas nossas estradas em 2019.
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"Temos de continuar a desenvolver 
trabalho ao nível da consciencialização, 
sensibilização e capacitação quer dos 
atuais condutores, quer nas faixas etárias 
mais jovens, que serão os condutores  
do futuro."

Estas perdas têm um valor económico 
e social elevado que não queremos de 
todo pagar, impelindo-nos a redobrar es-
forços para que possamos efetivamente 
alcançar a nossa premissa: Zero é o úni-
co número aceitável.

Se nas causalidades dos sinistros pre-
domina o fator humano, como convencer 
os condutores a fazer bem o seu papel?

A ANSR tem feito uma forte aposta na 
promoção de uma cultura de seguran-
ça rodoviária, contando com o apoio de 
inúmeros stakeholders da sociedade civil, 
através de ações de sensibilização, no-
meadamente de campanhas temáticas 
e de ações presenciais, com especial en-
foque nas faixas etárias mais jovens, com 
o intuito de uma eventual mudança de 
paradigma ao nível do comportamento 
no ambiente rodoviário. Como já refe-
ri, em 2019, realizámos 17 campanhas, 
terminado o ano com a campanha de 
Natal e de Ano Novo “Nestas festas o seu 
melhor presente é estar presente” que 
contou com a colaboração de 37 enti-
dades, entre as quais a ANCIA, que pas-
sam a assumir o papel de parceiros no 
firme combate à sinistralidade rodoviária.

Considera que no erro humano a 
questão é mais de imprudência ou in-
competência? 

Os estudos existentes, convergem no 
sentido de o fator humano ser prepon-
derante em mais de 90% dos acidentes 
rodoviários, pelo que a alteração do 
comportamento humano consiste num 
dos fatores da diminuição do número de 
vítimas mortais resultantes de acidentes 
rodoviários. 

Contudo, e considerando que o ser 
humano é suscetível de erro, foi aprova-
da em 1996 pelo parlamento Sueco a 
“Visão Zero”, que assume ser impossível 
erradicar o erro humano, preconizando 
medidas de mitigação, nomeadamente, 
ao nível da infraestrutura através de es-
tradas mais tolerantes e autoexplicativas, 
ou através do incremento dos sistemas 

de segurança ativa e passiva dos veícu-
los. Esta visão, que atualmente está ma-
terializada através do Sistema de Trans-
porte Seguro (STS), assenta numa numa 
premissa básica de que o erro humano 
é inevitável, mas mortes e a e ferimentos 
graves em consequência de um aciden-
te rodoviário não são.

O STS aceita que as pessoas cometam 
erros, que o corpo humano tem tolerân-
cia limitada ao choque e que o sistema 
deve ser projetado para acomodá-los. 
Melhores veículos, infraestruturas seguras, 
velocidades mais baixas, por exemplo, 
têm a capacidade de evitar e/ou redu-
zir o impacto de acidentes. Em conjunto, 
eles devem formar camadas de prote-
ção que garantam que, se um elemento 
falhar, outro será compensado para evi-
tar o pior resultado. 

Para além de infraestruturas e de veí-
culos mais seguros, temos de continuar 
a desenvolver trabalho ao nível da cons-
ciencialização, sensibilização e capaci-
tação quer dos atuais condutores, quer 
nas faixas etárias mais jovens, que serão 
os condutores do futuro.

Que importância atribui ao papel de 
parceiros sociais como a ANCIA?

Foi acima mencionado o apoio dos 
stakeholders da ANSR na prevenção da 
segurança rodoviária, como foi o caso 
da recente campanha de Natal e Ano 
Novo, que contou com um número inédi-
to de parceiros. A promoção de uma cul-
tura de segurança rodoviária não deve 

ser vista como um exclusivo do Estado, 
dos Governos, da ANSR ou das forças de 
segurança, mas deve ser encarada an-
tes como um desígnio nacional e uma 
responsabilidade de todos.

Nesse sentido, a ANCIA tem-se afirma-
do como um parceiro de excelência, evi-
denciando que a segurança rodoviária 
está no seu “ADN”, promovendo inúmeros 
eventos subordinados a este tema, um 
deles destinado à comunidade escolar, 
constituindo-se como um bom exemplo 
do que deve ser a participação da so-
ciedade civil no combate a este flagelo, 
para além daquilo que é a atividade que 
está na sua génese e que concorre de 
forma extremamente importante para a 
segurança rodoviária, como são as ins-
peções técnicas de veículos.

Qual é o balanço que faz da eficácia 
do sistema de inspeções a veículos?

O balanço é positivo quer ao nível da 
segurança jurídica do comércio de veí-
culos usados quer, fundamentalmente, 
no garante das condições técnicas e de 
segurança do parque de veículos em cir-
culação.

Como já foi dito, o fator veículo e a sua 
evolução técnica têm contribuído para a 
redução do número de vítimas mortais re-
sultantes de acidentes, e para o atenuar 
dos seus efeitos, contudo as inspeções 
técnicas constituem um fator preponde-
rante, uma vez que, contribuem de forma 
decisiva para o incremento qualitativo 
do parque automóvel em circulação.
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De que forma podem os centros de 
inspeção automóvel desempenhar um 
papel ainda mais útil aos utilizadores 
de veículos rodoviários?

Para além da sua atividade inspetiva, os 
centros de inspeção são um forte aliado 
na divulgação e sensibilização de boas 
práticas aos condutores, nomeadamente 
através da distribuição dos materiais das 
campanhas levadas a cabo pela ANSR, 
sendo que devido à sua implementação 
territorial, são hoje um dos principais divul-
gadores dessa mensagem.

A expetativa da ANSR é a de poder 
continuar a contar com este inestimável 
contributo nesta nobre causa que a to-
dos convoca: salvar vidas humanas.

Quais são os desafios que a seguran-
ça rodoviária vai enfrentar em 2020?

Os desafios são múltiplos: os resultados 
até agora alcançados, embora anima-
dores, estão aquém do pretendido, pelo 
que é premente o continuar das ações 
desenvolvidas para alcançar a visão zero: 
o único número aceitável de vítimas mor-
tais. Para tal, há que intensificar a sensibi-
lização e a prevenção, através das cam-
panhas em vigor, e da criação de novas 
parcerias. A última campanha de Natal e 
Ano Novo, foi um exemplo de que é pos-
sível fazer mais e melhor, com uma mobili-
zação inédita da sociedade civil.

Os dados provisórios da sinistralidade de 
2019, vão possibilitar um retrato das situa-
ções mais problemáticas e sobre as quais 
é necessário atuar de forma prioritária.

A sinistralidade em meio urbano, os 
comportamentos de risco, nos quais se en-
quadram a condução sob influência do 
álcool ou de substâncias psicotrópicas, a 
velocidade excessiva, a utilização indevida 
do telemóvel durante o exercício da con-
dução, a fadiga e a sonolência ao volante, 
continuarão a merecer a nossa atenção.

Também o aumento da fiscalização das 
infraestruturas rodoviárias para as tornar 
mais autoexplicativas e tolerantes ao erro 
humano é uma prioridade da ANSR.

Por outro lado, importa também otimi-
zar a fiscalização e o sistema sancionató-

rio, tornando-os mais eficientes e eficazes, 
constituindo-os como um dissuasor para 
a prática de comportamentos de risco.

Os desafios são inúmeros e só com a 
conjugação de esforços será possível um 
combate bem-sucedido à sinistralidade 
rodoviária. Na certeza de podermos con-
tar com todos, a ANSR não se poupará a 
esforços para salvar vidas.

A eletrificação das viaturas e a sua 
eventual autonomia que desafios colo-
cam à ANSR?

A questão da condução autónoma 
apresenta múltiplos desafios, sendo que, 
aquele que mais tange com a esfera de 
atuação desta entidade é o da adequa-
ção da legislação existente para esta 
mudança de paradigma, inclusive para 
a imprescindível fase de testes. Nesse 
sentido, a ANSR coordena desde há al-
gum tempo um grupo de trabalho que 
estuda as necessárias alterações legais, 
particularmente ao nível das conven-
ções internacionais que Portugal ratificou 
e às quais está vinculado.

Outro desafio consistirá na regulação 
da expectável coexistência entre veícu-
los autónomos e “convencionais”, não 
perdendo de vista o papel dos utentes 
vulneráveis e da forma como se terão de 
adaptar a essa realidade.

Relativamente à fiscalização, importa 
pensar de que forma esta será exercida es-
pecificamente na imputação de eventuais 

"A promoção 
de uma cultura 
de segurança 
rodoviária deve 
ser encarada 
como um desígnio 
nacional e uma 
responsabilidade 
de todos."

responsabilidades contraordenacionais, 
caso venham a ser cometidas infrações.

Em suma, a condução autónoma traz-
-nos inúmeros desafios uns já identificados, 
outros ainda por equacionar. Evidenciamos 
a certeza, que a exemplo do que sucedeu 
no passado, a ANSR bem como outras en-
tidades com intervenção no ambiente ro-
doviário saberá encontrar as melhores so-
luções e adaptar-se a um novo paradigma.

A fiscalização e punição dos prevarica-
dores rodoviários pode ser mais eficaz?

O desejável seria que as infrações fos-
sem evitadas, alcançando-se assim um 
incremento da segurança rodoviária. 
Como tal não é exequível, o direito con-
traordenacional rodoviário e o sistema 
sancionatório são dinâmicos, adaptan-
do-se por forma a obter uma maior efi-
ciência e eficácia, com o objetivo de 
prestar um melhor serviço ao cidadão.

Para alcançar este desiderato, a ANSR 
está em permanente contacto com as 
restantes entidades com responsabilidade 
na fiscalização do trânsito, e, está disponí-
vel e atenta à sociedade civil, na procura 
das melhores soluções a todo o tempo.

Considera que o valor das coimas se 
for mais pesado é mais eficaz?

A fixação de coimas tem em conta 
vários fatores, por forma que sejam pro-
porcionais à infração praticada, sendo 
contraproducente aumentar valores de 
forma desproporcionada.

Sem prejuízo de se estudar a atuali-
zação de algumas coimas previstas na 
legislação em vigor, importa assegurar 
que o sistema sancionatório responda 
de forma eficiente e eficaz, devendo ser 
célere, contribuindo assim para erradicar 
comportamentos de risco.

As novas formas de mobilidade – trotine-
tas, bicicletas – devem cumprir as regras ge-
rais ou estar excluídas desses normativos?

Todos os veículos considerados como 
tal, previstos no Código da Estrada ou na 
legislação complementar, devem estar su-
jeitos às regras que lhe sejam impostas, sal-
vo as exceções expressamente previstas.
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Que balanço faz da história das Ins-
peções Técnicas a Veículos?

Algumas décadas volvidas desde a 
introdução em Portugal das inspeções 
técnicas a veículos, o balanço é, em meu 
entender, bastante positivo. O veículo é 
um dos pilares da segurança rodoviária, 
pelo que as inspeções assumem um pa-
pel fundamental no garante da seguran-
ça e condições técnicas dos mesmos e, 
concomitantemente, da segurança rodo-
viária. Não obstante a grande evolução 
tecnológica a que se tem assistido na in-
dústria automóvel, com o incremento se 
sistemas de segurança passiva e ativa, 
não nos podemos esquecer dos veículos 
mais antigos que continuam em circula-
ção. Pese embora o parque automóvel 
ter vindo a registar uma diminuição da 
sua idade média, a verdade é que só 
através das inspeções técnicas se garan-
te a segurança e as condições técnicas 
dos veículos mais antigos.

Questão que também não é despi-
cienda, tem de ver com o mercado de 
usados, sendo que as inspeções vieram 
trazer confiança ao setor, em particular 
nos compradores.

O risco técnico das viaturas tem dimi-
nuído de acordo com as expetativas?

Segundo a edição de 2017 do Rela-
tório Anual das Inspeções de Veículos 
Rodoviários, elaborado pelo Instituto da 
Mobilidade e Transportes, a taxa de re-
provações situava-se, naquele ano, nos 
9,89%, numa tendência decrescente que 
se regista desde, pelo menos, 2013, o que 
pode indiciar uma melhor qualidade téc-
nica do parque circulante.

JORGE JACOB, ANTIGO PRESIDENTE DA AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

“OS CENTROS DE INSPEÇÃO SABERÃO 
ENCONTRAR AS MELHORES SOLUÇÕES PARA 
GARANTIR A SEGURANÇA RODOVIÁRIA”

Jorge Jacob foi presidente da Autoridade Nacional 
da Segurança Rodoviária de 2013 a 2018 e 
acompanhou de perto mudanças ao nível da 
segurança rodoviária. O antigo responsável da 
entidade que supervisiona a segurança e prevenção 
nas estradas reconhece a importância das 
inspeções técnicas a veículos e acredita no papel 
da ANCIA na resolução dos novos desafios que se 
colocam aos centros de inspeção, nomeadamente 
ao nível da mobilidade e questões ambientais.
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A minha perceção é a de que as inspe-
ções técnicas aos veículos deixaram de 
ser vistas como um transtorno que compli-
cava a vida aos proprietários de veículos 
menos recentes, e passaram a ser vistas 
como uma garantia das condições téc-
nicas de circulação e da segurança dos 
veículos. Creio que qualquer pessoa sen-
tir-se-á mais segura se conduzir um veícu-
lo que tenha sido previamente aprovado 
numa inspeção técnica, até por ser esta a 
forma de detetar anomalias que não são 
detetadas numa utilização quotidiana.

Quais são os principais pontos a resol-
ver ou valorizar no futuro?

O setor das inspeções técnicas de veí-
culos tem dado a resposta que se espe-
rava dessa atividade e muito tem contri-
buído para que Portugal registe, desde 
há vários anos, uma redução sustentada 
no número de vítimas mortais resultantes 
de acidentes rodoviários.

Não obstante, há ainda um caminho a 
percorrer no sentido de alargar o âmbito 
de veículos sujeitos às inspeções; refiro-
-me à falta da regulamentação das ins-
peções aos motociclos, assim como da 
necessidade e sujeitar igualmente a ins-
peção os tratores agrícolas, com recurso 
a centros de inspeção móveis, sendo o 
estudo desta medida uma das ações 
inscritas no Plano Estratégico Nacional 
de Segurança Rodoviária (PENSE 2020).

Caminhamos para um ambiente ro-
doviário mais sustentável?

O paradigma do ambiente rodoviá-
rio tenderá a mudar nos próximos anos: 
as novas formas de mobilidade, bem 
como a introdução de novas formas de 
motorização, deixam antever um futuro 
de grandes mudanças. Relativamente à 
mobilidade, cada vez mais se assiste à 
aposta de meios alternativos ao veículo 
individual, nomeadamente o transporte 
coletivo ou os modos suaves de mobilida-
de, como seja a bicicleta. Em linha com 
esta tendência, constata-se que as cida-
des também estão a mudar, criando mais 

condições para esses modos alternativos 
de mobilidade e restringindo cada vez 
mais a circulação dos veículos individuais.

No que concerne às novas motoriza-
ções, assiste-se ao surgimento de alterna-
tivas aos motores de combustão, tendo 
havido mesmo uma diabolização das 
motorizações a diesel que levou a que 
em Portugal, no ano de 2019 e pela pri-
meira vez em muitos anos, este tipo de 
motores não tenham sido os mais ven-
didos, perdendo para os motores a ga-
solina. Por outro lado, a eletrificação da 
mobilidade está a dar passos largos. 
Praticamente todos os construtores es-
tão a apostar na eletrificação dos seus 
modelos, até para cumprir as restritivas 
normas ambientais impostas a nível eu-
ropeu. Também o gás natural pode ter 
aqui uma palavra a dizer, posicionando-
-se como uma alternativa mais limpa aos 
combustíveis fósseis tradicionais.

Neste contexto, não posso de referir um 
aspeto que me diz muito, o da seguran-
ça rodoviária: anualmente morrem em 
todo o mundo cerca de 1,35 milhões de 
pessoas, vítimas de acidentes de viação, 
e cerca de 30 a 50 milhões ficam com 
ferimentos graves. Na Europa, segundo 
os dados mais recentes da Comissão Eu-
ropeia, relativos a 2018, faleceram nas es-
tradas europeias mais de 25.000 pessoas, 
pelo que este é um flagelo de larga es-
cala que importa combater, sendo que 
uma das soluções para erradicar este 
problema pode radicar na adoção dos 
veículos autónomos, o que também irá 
contribuir para a alteração do ambiente 
rodoviário, tornando-o mais seguro.

Assim, face ao que atrás foi dito, não 
posso afirmar com total convicção que 
caminhamos para um ambiente rodoviá-
rio mais sustentável, porque falta ainda 
perceber os reais impactos da utilização 
de energias alternativas, nomeadamente 
ao nível da sua produção e reciclagem 
de fim de vida, mas posso afirmar, isso 
sim, que o paradigma do ambiente rodo-
viário tal como o conhecemos há déca-
das, irá mudar muito.

Que futuro para a atividade dos Cen-
tros de Inspeção?

A atividade das inspeções técnicas a 
veículos já deu provas da sua importân-
cia e, por isso, não tenho dúvidas que 
perdurará no futuro. Não obstante, face 
às alterações de paradigma de que falei 
anteriormente, julgo que se colocam no-
vos desafios aos centros de inspeção, no-
meadamente no que concerne às novas 
motorizações, bem como no que respei-
ta ao surgimento de veículos autónomos 
ou conectados.

Mas, atendendo ao que tem sido o 
passado desta atividade desde o seu 
surgimento, tenho a certeza de que, 
como sempre bem fizeram, os centros de 
inspeção, com o imprescindível apoio da 
ANCIA, saberão encontrar as melhores 
soluções para continuarem a assumir o 
papel de um dos garantes da segurança 
rodoviária.

"O veículo é 
um dos pilares 
da segurança 
rodoviária, pelo 
que as inspeções 
assumem um 
papel fundamental 
no garante da 
segurança e 
condições técnicas 
dos mesmos."
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Entrevista

Que Balanço faz da atividade do se-
tor das inspeções a veículos nos últimos 
25 anos?

É bastante positivo. A inspeção a veí-
culos implementada em Portugal con-
tribuiu de forma objetiva e muito signifi-
cativa para uma enorme renovação do 
parque automóvel existente no país. Esta 
renovação teve, e continua a ter, conse-
quências diretas no aumento da segu-
rança rodoviária e no maior controlo da 
emissão de gases, contribuindo positiva-
mente para um melhor ambiente. Sendo 
o veículo o objeto da inspeção, continua 
a ter como missão o bem-estar das pes-
soas e da sociedade em geral.

Como avalia o contributo das inspe-
ções para a segurança e o ambiente?

Segurança e Ambiente foram duas 
áreas que qualitativamente deram um 
salto efetivo para a melhoria da seguran-
ça rodoviária e na melhoria do ambiente. 

Esta melhoria está proporcionalmente 
ligada à obrigatoriedade que foi impos-
ta ao longo do tempo nos testes que são 

necessários efetuar aquando da realiza-
ção da inspeção periódica. Isto culminou 
na obrigatoriedade de todos esses testes 
realizados na linha serem diretamente 
integrados no software de gestão contri-
buindo, deste modo, para um maior rigor 
na inspeção. 

Este rigor que foi sendo aplicado na ins-
peção ao longo dos tempos teve reflexos 
muito significativos na melhoria do esta-
do das viaturas e no parque automóvel, 
proporcionando maior segurança e me-
lhor ambiente.

A evolução tecnológica tem sido acom-
panhada pelos centros de inspeções?

Sim. Os centros de inspeções têm tido 
uma atividade que tem acompanhado 
todas as evoluções e tendências tecno-
lógicas colocadas à disposição pelos 
diversos fornecedores.

Que perspetiva tem sobre o futuro das 
inspeções?

As maiores preocupações serão a de 
aumentar o nível de segurança em to-

dos os veículos automóveis e o maior 
controlo na emissão de gases. Há que 
ter em consideração o aumento na ven-
da e circulação de veículos elétricos 
e híbridos, que pode originar o apare-
cimento de novas deficiências, novos 
procedimentos de inspeção ou a imple-
mentação de novos testes obrigatórios. 
Também o alargamento já previsto das 
inspeções a motociclos, triciclos e qua-
driciclos é fundamental para o reforço 
efetivo da segurança rodoviária e do 
meio ambiente.

Como tem sido colaborar com a 
ANCIA nos projetos do setor?

A ANCIA é a Associação mais repre-
sentativa do setor das Inspeções Au-
tomóveis. A Ediprinter, sendo um dos 
parceiros dos Operadores do setor, está 
permanentemente em colaboração 
com as iniciativas e projetos da Associa-
ção, com o objetivo de defender os seus 
associados. Esta colaboração tem sido 
profícua e positiva!

ANTÓNIO CASTRO, CEO DA EDIPRINTER

“OS CENTROS DE INSPEÇÕES TÊM ACOMPANHADO 
TODAS AS EVOLUÇÕES E TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS”

A Ediprinter dedica- 
-se, com sucesso,  
ao desenvolvimento  
de software vertical  
e tem sido nos últimos 
anos uma empresa 
parceira da ANCIA. 
António Castro, CEO  
da empresa, afirma que 
os centros de inspeções 
têm acompanhado  
a evolução tecnológica.
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Todo o controle na tua mão

software development

Todo el control en tu mano
Tout le contrôle entre tes mains

Complete control in your hand
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NOVO MOTOR EM MARIADB.
O Edigcia 8 usa o mesmo motor de base de dados da Google 

ou da Wikipédia. Uma base de dados mais segura, mais robusta 
e com melhor desempenho.  Tanto o software como a base de 
dados, apresentam a possibilidade de trabalhar exclusivamen-
te na web ou em modo híbrido. Software e base de dados a 
funcionarem localmente em cada Centro e a sincronizar com 
a base de dados centralizada, rentabilizando procedimentos e 
assegurando a eficácia de controlo. Como por exemplo, uma 
tabela de preços, evitando erros ou duplicações.

Tabelas de Gestão Central disponibilizadas:
- Clientes; Autorizações de crédito; Preçários; Deficiências e de-

ficiências detetadas nos testes de equipamentos; Equipamen-
tos; Utilizadores; Viaturas bloqueadas; Tipo, motivos e sub motivos 
de inspeção; Acesso ao software; Configuração de menus, etc…

O software funciona sob vários browsers (Firefox, Google, Ope-
ra etc…) bem como nos sistemas operativos Windows e Linux.

RECEÇÃO.
VANTAGENS PARA O OPERADOR E PARA O PÚBLICO.

Implementação da gestão centralizada para a emissão das 
autorizações de crédito.

Também a possibilidade de múltiplos meios de pagamento 
para o mesmo serviço.

Maior versatilidade de impressão podendo imprimir para uma 
impressora na rede, mesmo que não esteja instalada no seu 

EDIGCIA 8

GLOBAL, RIGOROSO E INTUITIVO. UM CONCEITO NOVO.
Preparado para funcionar na web ou 
em sistema híbrido. Desenvolvido sob o 
novo motor da base de dados MariaDB, 
o Edigcia 8 sobe no pódium da inovação 
e apresenta inúmeras vantagens na 
recepção, linha de inspeção e na análise  
e gestão centralizada. O Edigcia 8 
assume-se um instrumento de referência 
no sector.

computador. Possibilidade de num mesmo registo inserir mais 
do que uma matrícula, tendo como elemento diferenciador o 
número de quadro.

Possibilidade de consulta do histórico das viaturas indepen-
dentemente do local onde a inspecção foi realizada.

Acesso ao CentralDAT totalmente integrado no Edigcia 8.

E NA LINHA DE INSPECÇÃO?
DESEMPENHO AINDA MAIS EFICAZ.

É aqui que o Edigcia 8 mais brilha. Em plena operacionalida-
de e interação com os equipamentos na linha de inspecção.

Quando em funções o inspetor tem na sua mão toda a infor-
mação que lhe dá autonomia e capacidade de decisão com 
mais rigor e comodidade. Da integração direta com os equipa-
mentos, disponível também nos tablets, ao fecho de inspeções 
extraordinárias para atribuição de matrículas ou mesmo leitura 
de matrículas por OCR.

Em suma, maior rentabilidade, rigor e segurança na leitura, 
integração e disponibilização da informação.

A GESTÃO PRECISA? A GESTÃO TEM!
Para um administrador ou gestor é essencial ter informação 

atempada para decidir pronta e eficazmente.  O Edigcia 8 permite 
ao gestor ter uma visão global de um conjunto de centros ou de 
um só em tempo real. Permite emitir concessão de crédito de forma 
centralizada, emitir listagens, fazer análise estatística de um único 
centro ou em lote e fazer emissão de avisos de inspecção por pos-
tal, ou por sms de forma integrada e processada automaticamente.

A EDIPRINTER.
Desde o início, caminhamos de mãos dadas com as inspe-

ções automóveis.
Acompanhamos desafios, aspirações e cumprimos objetivos.
Somos uma equipa com anlistas, programadores e técnicos 

que partilham uma cultura empresarial virada para desafios.

O Edigcia 8 é uma das provas de estarmos no caminho certo.
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Entrevista

TEMOS UM SISTEMA DE INSPEÇÃO COM 
MATURIDADE TÉCNICA, ESTÁVEL, BOA 
COBERTURA E COM UNIFORMIZAÇÃO

RAUL VERGUEIRO, CEO DA LUSILECTRA

"Gostaríamos  
de elogiar o 
grande esforço 
feito pela ANCIA 
na sensibilização 
para manter 
os níveis de 
responsabilidade 
e uniformização 
da Qualidade  
da Inspeção."
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Que balanço faz da atividade do se-
tor das inspeções a veículos nos últimos 
25 anos?

Entendo que o balanço é obviamen-
te positivo. O setor das inspeções e a 
sua evolução ao longo destes 25 anos 
foram decisivos na alteração do modo 
como a sociedade passou a encarar a 
necessidade de manter em bom estado 
de conservação o parque automóvel e, 
portanto, fazer a manutenção periódica, 
reparativa e até preventiva nos veículos.

Hoje temos em Portugal um sistema 
de inspeção a veículos com maturida-
de técnica, estável na sua operacionali-
dade, com boa cobertura geográfica e 
com padrões de uniformização no seu 
funcionamento, que em nada fica atrás 
dos usados nos outros países europeus.

Penso que apenas temos de lamentar 
a lentidão para com a implementação 
de alguns tipos de inspeção que ainda 
faltam regulamentar.

Como avalia o contributo das inspe-
ções para a segurança e o ambiente?

O facto de existirem inspeções periódi-
cas com um campo de análise cada vez 
mais alargado e profundo transmite mais 
confiança ao utilizador do veículo e, de 
alguma forma, disciplina e responsabiliza 
o setor das reparações auto perante os 
utentes e proprietários dos veículos sem-
pre que estes lhes confiam a manuten-
ção e ou a reparação das viaturas.

Assim, tem o setor das inspeções um 
forte contributo para a segurança ativa 
e passiva com que circulam os veículos 
nas nossas estradas, não esquecendo 
o contributo para o controlo das emis-
sões. Malgrado neste capítulo existirem 
limitações legislativas e técnicas que de-
moram a ser ultrapassadas e regulamen-
tadas para que este controlo seja mais 
eficaz e mais contributivo para a melho-
ria do ar ambiente.

A evolução tecnológica tem sido acom-
panhada pelos Centros de Inspeções?

Não seria justo culpar os Centros de 

Entrevista

Inspeção pela falta de vontade em que-
rer acompanhar a evolução tecnológica. 
Pelo contrário, os Centros de Inspeção 
em Portugal possuem um elevado nível 
de tecnologia nos equipamentos e insta-
lações (quando comparados com mui-
tos outros países) e são adeptos incon-
dicionais da digitalização de processos. 

No entanto, e tendo em conta a legis-
lação a que estão obrigados para exer-
cerem a atividade, ficam muitas vezes 
limitados a adequar as inspeções às 
novidades tecnológicas trazidas pelos 
veículos de forma cada vez mais rápida 
e mais popular a toda a gama de auto-
móveis. 

E este “problema”, na minha opinião, 
não está a ser abordado de forma efi-
caz nem muito menos rápida, pelo que 
será de antever que muitos importantes 
sistemas incorporados nos veículos lan-
çados nos últimos anos, e que se anun-
ciam cada vez mais universais em todas 
as gamas, vão ser impossíveis de testar 
ou verificar nos CTIVs por falta de capaci-
dade técnica, seja ela de equipamentos, 
formação dos inspetores ou condições 
ambientais. 

Isto já para não falar dos veículos com 
novas fontes de energia (elétricos e a 
Fuel Cell) que colocarão aos CTIVs ver-
dadeiros desafios para o cumprimento 
de uma boa, completa e eficaz inspeção 
técnica automóvel.

Que perspetiva tem sobre o futuro das 
inspeções?

As inspeções deverão sofrer uma pro-
funda reformulação para serem efica-
zes nos veículos tecnologicamente mais 
avançados de hoje e mesmo do futuro 
próximo, que é já amanhã.

A inspeção nos moldes atuais deverá 
manter-se para os veículos para os quais 
foi desenhada, mas terá de haver uma 
rápida capacidade de definir e criar 
novas condições técnicas, físicas e hu-
manas para responder às exigências do 
diagnóstico que aportam as novas gera-
ções de veículos, de modo a garantir a 

verificação do estado ativo e eficaz das 
funções que envolvam a segurança dos 
passageiros, dos veículos, e de todos os 
utentes da via.

Como tem sido colaborar com a 
ANCIA nos projetos do setor?

A colaboração com a ANCIA, ao lon-
go destes 25 anos, tem merecido desde 
o primeiro dia uma atenção muito espe-
cial, existindo na nossa equipa técnica 
um foco neste setor, destinado a garan-
tir a exigência de uma rápida resposta, 
capacidade técnica, acompanhamento 
da evolução legislativa nacional e inter-
nacional. Ou seja, um suporte perma-
nente e próximo a uma atividade onde 
“parar” não é opção a todos os níveis.

Gostaríamos de elogiar o grande es-
forço feito pela ANCIA na divulgação do 
que são as inspeções auto, na participa-
ção e organização de várias iniciativas 
no âmbito da segurança rodoviária, na 
formação e atualização dos inspetores, 
assim como na sensibilização para man-
ter os níveis de responsabilidade e uni-
formização da Qualidade da Inspeção 
sem que seja necessário recorrer a “fun-
damentalismos legislativos”, a combater 
a adulteração de processos e de equipa-
mentos que possam colocar em causa 
a credibilidade dos resultados e, logo, o 
respeito que o setor conseguiu amealhar 
ao longo da sua atividade.

Assim, temos disponibilizado à ANCIA, 
aos seus associados e às autoridades re-
presentadoras do setor, a vasta experiên-
cia técnica que temos nesta área. 

Gostaria, a título pessoal e como res-
ponsável por toda a equipa da Lusilectra, 
de felicitar a ANCIA pelo seu 25.º Aniver-
sário e desejar votos para que os projetos 
em curso se concretizem de forma eficaz, 
reiterando a nossa disponibilidade para 
continuar a colaborar com V/ Exas. na-
quela que é a nossa especialidade, os 
equipamentos de inspeção e diagnósti-
co, onde e sempre que esse nosso con-
tributo seja uma mais valia para o setor 
das inspeções.
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Destaque

IPO EM NÚMEROS

NÚMERO DE CENTROS DE INSPEÇÃO 
CRESCE 20% EM 5 ANOS

Ano Centros de Inspeção Categoria A Categoria B

2013 171 123 48

2014 170 117 53

2015 175 118 57

2016 195 118 77

2017 206 110 96

Ano Inspeções Técnicas Periódicas

2013 5.602.955

2014 5.727.730

2015 5.690.495

2016 5.804.923

2017 5.809.207

De acordo com os dados relativos aos relatórios de Inspeções 
Técnicas de Veículos, publicados anualmente pelo IMT, o núme-
ro de centros de inspeção continua a crescer muito para além 
do que o Utente necessita deste setor de atividade, registando 
um total de 206 centros em 2017. 

Em contraponto, as reprovações dos veículos têm vindo a dimi-
nuir, registando uma taxa de 10% em 2017. Deficências nas luzes 
e equipamento eléctrico e suspensão e pneus são as principais 
causas. Os veículos pesados e reboques são os que apresentam 
maior índice de reprovação, com diferenças que rondam os 3 
pontos percentuais, face às reprovações dos veículos ligeiros.

MAIS DE 200 CENTROS DE INSPEÇÃO EM TODO O PAÍS
O Parque Inspetivo tem crescido desde que a atividade en-

trou em vigor, há 28 anos. No entanto, é no período que vai de 
2013 a 2017 que o crescimento se mostra mais acentuado. 

Em 2013 o Parque Inspetivo era constituído por 171 centros, 
123 da Categoria A, para a realização de Inspeções Técnicas 
Periódicas, e 48 da Categoria B, onde é possível fazer a ins-
peção periódica, mas também inspeções para atribuição de 
nova matrícula e inspeções extraordinárias.

Já em 2017, a Frota Inspetiva aumentou para 206 centros, 
mais 35 do que em 2013, dos quais 110 da Categoria A e 96 
de Categoria B. Alguns dos centros alargaram a sua atividade, 
passando da categoria A para a categoria B, daí o acréscimo 
de uma em detrimento da outra.

Entre 2013 e 2017 abriram 35 novos 
centros de inspeções técnicas  
a veículos, contabilizando-se, em 2017, 
um total de 206 centros.  
O número de inspeções também tem 
vindo a aumentar, são cerca de  
6 milhões ao ano, em contraponto  
com as reprovações, que caíram 2%.  
Estes são números animadores que 
revelam a importância dos centros de 
inspeção para a segurança rodoviária  
e a atenção cada vez maior dos 
condutores aos seus veículos.

CERCA DE 6 MILHÕES DE INSPEÇÕES POR ANO
Entre 2013 e 2017, o número total de inspeções aumentou de 

5.602.955 inspeções para 5.809.207, registando uma diferença de 
mais de 206 mil inspeções realizadas. O aumento verificado diz 
respeito a todos os veículos submetidos a inspeções: ligeiros, pesa-
dos, reboques e semirreboques (de passageiros e mercadorias).
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Destaque

2013 2014 2015 2016 2017

Aveiro 426.139 435.040 435.142 445.076 448.099

Beja 82.060 81.857 78.915 79.325 78.992

Braga 494.746 502.560 501.021 508.263 513.735

Bragança 98.741 100.449 100.275 100.632 99.117

LISBOA E PORTO SÃO LÍDERES NAS INSPEÇÕES
É notável a coerência na toca à evolução do número de ins-

peções realizadas por distrito entre 2013 e 2017. Lisboa, Porto e 
Braga encontram-se no pódio. Vila Real, Guarda, Beja e Portale-
gre estão no fim da linha, apresentando os valores mais baixos. 

Em 2013, Lisboa em primeiro lugar, registava 1.056.293 inspe-
ções realizadas, o Porto contava com 959.354 e Braga apresen-
tava 494.746. Já Vila Real registava 96.948, Beja 82.060 e Portale-
gre, em último lugar, 66.079. 

Em 2017 Lisboa mantem o primeiro lugar com 1.087.801 inspe-
ções realizadas, o Porto com 986.529 e Braga com 513.735. Vila 
Real sobe o número de inspeções em 2017 e Guarda ocupa 
o seu lugar com 94.278. Beja mantém-se em penúltimo com 
78.992 e Portalegre regista apenas 67.581. 

Na Guarda e em Évora a atividade decresceu significativamen-
te desde 2015. Portalegre apresenta consistência nos números.
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2013 2014 2015 2016 2017

Castelo Branco 127.180 130.412 130.136 131.800 131.487

Coimbra 270.904 278.447 276.352 286.811 292.938

Évora 104.147 105.948 104.449 100.473 98.156

Faro 294.408 301.394 300.220 312.913 320.408

Guarda 107.136 108.393 106.398 104.220 94.278

Leiria 380.523 384.340 378.745 384.373 385.414

Lisboa 1.056.293 1.082.593 1.071.864 1.096.759 1.087.801

Portalegre 66.079 68.017 67.210 67.711 67.581

Porto 959.354 982.810 978.339 988.998 986.529

Santarém 282.919 287.423 285.205 290.509 291.237

Setúbal 408.230 424.279 424.822 441.355 445.962

Viana 
do Castelo 145.713 148.388 146.857 148.462 146.707

Vila Real 96.948 98.069 96.647 97.506 95.333

Viseu 201.435 207.311 207.898 219.737 225.433

(continuação da tabela)
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Ano Inspeções Aprovados Reprovados Taxa de 
Reprovação

2013 5.602.955 4.927.475 675.480 12%

2014 5.727.730 5.080.358 647.371 11%

2015 5.690.495 5.077.413 613.080 11%

2016 5.804.923 5.190.748 614.157 11%

2017 5.809.207 5.234.455 574.721 10%

Destaque

2013 2014 2015 2016 2017

Travões 13% 13% 14% 14% 12%

Direção 11% 11% 11% 11% 10%

Luzes  
e Equipamento 

elétrico
24% 24% 24% 24% 29%

Suspensão  
e pneus 20% 20% 20% 20% 18%

Quadro 12% 12% 12% 12% 12%

Escape  
e Ruídos 14% 14% 14% 14% 13%

Diversos 6% 6% 6% 6% 5%

LUZES E EQUIPAMENTO ELÉTRICO SÃO 
AS MAIORES DEFICIÊNCIAS 

Dos diversos tipos de deficiência observados, destacam-se os 
problemas de luzes e equipamento elétrico, direção, suspensão 
e pneus, escape e ruídos, quadro e travões.

De 2013 a 2017, a percentagem de deficiências diminuiu à 
exceção das insuficiências de luzes e equipamento elétrico 
(que subiram de 27% para 33%). Reduziram-se os problemas 
de travões (de 8% para 7%) e de suspensão e pneus (de 14% 
para 13%). Mais consistente é a percentagem de deficiência na 
direção (14%), escape e ruídos (14%) e quadro (14%), que se 
manteve nestes 5 anos.

Todos os outros problemas têm vindo a diminuir gradualmen-
te: em 2013 apresentavam uma percentagem de 9% que des-
ceu para 7% até 2017.

LUZES E EQUIPAMENTO ELÉTRICO GERAM MAIS REPROVAÇÕES
Os principais tipos de deficiência constituem as causas de 

reprovação mais recorrentes, cuja percentagem tem vindo, de 
uma forma geral, a diminuir progressivamente.

No decorrer destes 5 anos a percentagem de reprovações 
causadas pela direção desceu de 11% para 10%, pelos travões 
de 13% para 12%, e pelo escape e ruídos de 14% para 13%. O 
caso da suspensão e pneus desceu 2% (de 20% para 18%). 

A percentagem de reprovações causada pelo quadro man-
teve a percentagem de 12%. Os problemas de luzes e equipa-
mento elétrico são os únicos a apresentar um aumento consi-
derável na percentagem de reprovação, de 24% para 29%. Os 
restantes problemas apresentam uma descida de 6% para 5%.

2013 2014 2015 2016 2017

Travões 8% 8% 8% 8% 7%

Direção 14% 14% 15% 15% 14%

Luzes  
e Equipamento 

elétrico
27% 28% 28% 28% 33%

Suspensão  
e pneus 14% 14% 14% 14% 13%

Quadro 14% 14% 14% 14% 14%

Escape  
e Ruídos 13% 13% 14% 14% 13%

Diversos 9% 9% 8% 8% 7%

TAXA DE REPROVAÇÃO NACIONAL CAI 2%
Com a diminuição progressiva de deficiências e causas de 

reprovação, verifica-se a redução da percentagem de reprova-
ções em Portugal continental.

Das 5.602.955 de inspeções técnicas realizadas em 2013, 
4.927.475 aprovaram os veículos submetidos e 675.480 reprova-
ram, o que significa uma taxa de 12% de reprovação.

Dos 5.809.207 veículos que foram à inspeção em 2017, 
5.234.455 foram aprovados e 574.721 reprovaram, o que cons-
titui uma taxa de 10% de reprovação. Verifica-se, portanto, uma 
redução de 2% na taxa de reprovação entre 2013 e 2017. 
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Destaque

Categoria
2013 2014 2015 2016 2017

Inspeções % Inspeções % Inspeções % Inspeções % Inspeções %

Ligeiros 5.399.432 12% 5.534.488 11% 5.494.649 11% 5.606.518 10% 5.607.337 10%

Pesados 146.200 15% 137.787 15% 139.147 14% 139.694 14% 141.614 12%

Reboques 57.323 15% 55.455 15% 56.699 14% 58.711 14% 60.256 12%

VEÍCULOS PESADOS E REBOQUES SÃO 
OS QUE MAIS REPROVAM

Quanto às categorias de veículos, podemos verificar que os 
veículos pesados e reboques são os que apresentam as taxas 
mais elevadas de reprovação. Ainda assim, diminuíram 3% entre 
2013 (15%) e 2017 (12%).

Os veículos ligeiros apresentam uma redução de 2%, sendo 
que em 2013 registavam 12% e em 2017 10%.
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INSPEÇÃO A VEÍCULOS 
PASSO A PASSO

No Centro de Inspeções Técnicas a Veículos do Prior Velho os carros não 
param de chegar. À espera está uma equipa de inspetores, um para cada 
veículo. Diz a lei que um inspetor não pode fazer mais de 4 inspeções por hora, 
o que significa 32 inspeções por cada dia de trabalho. Cada inspeção tem 
a duração de 15 minutos e passa por 5 fases obrigatórias. De prancheta na 
mão, com os documentos do veículo – livrete e inspeção anterior –, o inspetor 
começa o processo.
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1.ª FASE
IDENTIFICAÇÃO E TESTE  
DE OPACIDADE/ANÁLISE DE GASES

A primeira fase passa pela identifica-
ção, que irá determinar se o veículo está, 
ou não, em conformidade e respeita o 
Código da Estrada.

O inspetor confronta os dados do livre-
te – conteúdo técnico – com os dados 
do carro, que têm de estar em concor-
dância. O número de quadro, a cor do 
carro, a chapa de matrícula, o número 
de lugares e a medida dos pneumáticos 
são alguns dos dados verificados. 

Na mesma fase, conforme o combus-
tível do veículo, é realizado o teste de 
opacidade ou feita a análise de gases. 
Se o veículo for a diesel (gasóleo), é sub-
metido ao teste de opacidade; se for a 
gasolina, faz-se a análise de gases.

2.ª FASE
VISIBILIDADE

Na segunda fase de inspeção verifica-
-se o campo de visão do condutor e o 
estado dos vidros do veículo. Para isso, o 
inspetor observa o campo de visibilidade 
a partir do estado dos vidros da frente, vi-
dros de trás, vidros laterais, funcionamen-
to das escovas limpa-vidros, o sistema 
de lava-vidros e a própria abertura dos 
vidros. Além disso, são verificados os es-
pelhos retrovisores.

O inspetor aproveita esta fase para veri-
ficar a abertura de portas e a segurança 
passiva do carro (cintos de segurança, 
respetivos fechos e airbags).

3.ª FASE
LUZES E EQUIPAMENTO TÉCNICO 

Esta é a fase que causa mais reprova-
ções. Aqui, é verificado o funcionamento 
e o estado do sistema de iluminação e 
sinalização do veículo. 

O inspetor analisa todas as luzes do 
carro, tendo em conta componentes 
como a intensidade e a cor. Para a leitura 
dos médios, máximos e luzes de nevoeiro 
há um equipamento próprio – o reglos-
cópio – que mede as luzes em termos de 
altura e faz a verificação do alinhamento 
e da intensidade.
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4.ª FASE
VERIFICAÇÃO RBF

RBF corresponde aos termos Ripómetro, 
Banco de suspensão e Frenómetro, que 
são os equipamentos técnicos utilizados 
nesta fase de inspeção. 

Como o próprio nome indica, o Ripó-
metro mede a ripagem, nomeadamente 
no que toca ao alinhamento das rodas 
(se convergem ou divergem) e ao estado 
mecânico dos componentes da direção.

O Banco de Suspensão mede a eficiên-
cia da suspensão em cada roda enquan-
to faz a pesagem do veículo, de forma a 
avaliar o seu equilíbrio ou desequilíbrio e 
detetar possíveis deficiências que afetem 
a segurança, a estabilidade e a aderência.

O Frenómetro verifica o sistema de tra-
vagem do veículo. Mede a roda esquer-
da e a roda direita ao nível da força de 
travagem e verifica o desequilíbrio das ro-
das, eixo a eixo. Depois mede a eficiência 
de travagem.

5.ª FASE
PARTE INFERIOR DO VEÍCULO

A parte inferior é inspecionada a par-
tir de uma fossa para onde o veículo é 
deslocado e onde são verificados os ór-
gãos da suspensão, da direção, o estado 
geral do pavimento do carro, o tubo de 
escape, o estado das jantes e dos pneus. 
É também nesta fase que se detetam 
eventuais emissões poluentes – fugas 
de óleo, de valvulina e de outros líquidos 
que o veículo possa ter.

Já no fim da linha, o inspetor verifica 
ainda se o colete e o triângulo se encon-
tram dentro do veículo, uma vez que são 
considerados equipamentos obrigatórios 
para a circulação.

Entrega do certificado
Terminada o processo, o inspetor emi-

te o veredito e assina o certificado de 
inspeção, que pode ser verde ou verme-
lho, conforme as condições do veículo 
inspecionado.
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ANIVAP PROMOVE 
COOPERAÇÃO

publicidade



O Agrupamento Nacional de Inspe-
ções Automóveis – ANIVAP, ACE foi criado 
em 1998, sob entidade jurídica de Agru-
pamento Complementar de Empresas, e 
atualmente integra 20 centros de inspe-
ção automóvel, sendo 16 da Categoria B.

O Grupo ANIVAP tem como MISSÃO pro-
mover a permanente cooperação dos 
Centros Agrupados com o IMT e o IPAC, 
bem como apoiar os seus agrupados na 
manutenção, atualização e uniformização 
de todos os aspetos relacionados com a 
atividade de inspeção, de acordo com a 
Legislação e Regulamentação em vigor.

A permuta contínua de experiências 
entre os Centros ANIVAP reflete-se ne-
cessariamente numa uniformização de 
critérios e na harmonização de práticas. 
Pretende-se que os Procedimentos de 
Inspeção e da Qualidade, desenvolvidos 
no seio do ANIVAP, sejam um garante de 
metodologias de inspeção eficientes e 
tecnicamente justificadas.

O Grupo ANIVAP realiza auditorias in-
ternas aos Sistemas de Gestão dos Cen-
tros, complementado por um serviço 
de apoio abrangente e contínuo, antes 
e após as avaliações anuais realizadas 
pela entidade Acreditadora.

Para além das atividades já referen-
ciadas, ANIVAP também realiza múltiplas 
ações de formação reconhecidas pelo IMT 
para efeito de renovação de licença de 
Inspetor. A conceção desta oferta formati-
va ANIVAP tem por objetivo reforçar os co-
nhecimentos dos inspetores e o desenvolvi-
mento de capacidades práticas e atitudes 
comportamentais adequadas ao exercício 
da profissão, colmatando-se desta forma 
necessidades identificadas internamente, 
em auditorias ou em ações de fiscalização.

O reconhecimento da qualidade dos 
Serviços ANIVAP, alicerçado na experiên-
cia dos seus Quadros Técnicos, fez com 
que a administração optasse por dispo-
nibilizar uma oferta de prestação de ser-
viços dirigida a centros não agrupados.

FUNÇÕES E OBJETIVOS

Um Agrupamento de Empresas não de-
sempenha funções de representação ins-
titucional dos associados junto das auto-
ridades do setor, porque esse papel cabe 
- e tem sido muito bem desempenhado 
- pela ANCIA. Cabe à Associação esse 
papel de liderança, mantendo contactos 
com a tutela e com o poder político, de-
finindo estratégias por forma a promover 
a segurança rodoviária, agindo dessa for-
ma no interesse do Setor no seu todo. 

O Grupo ANIVAP tem como função o 
apoio operacional aos Centros,no âm-
bito Técnico e da Qualidade, e está vo-
cacionado para as pequenas e médias 
empresas, sem dimensão e/ou capaci-
dade financeira individual para suportar 
um Departamento Técnico com as quali-
ficações e experiência necessárias.

A título de exemplo, o Departamento 
Técnico ANIVAP já desenvolveu trabalho 
necessário à implementação do Decreto-
-Lei n.º 144/2017, que transpôs a Diretiva 
2014/45/EU, onde se destaca o teste de 
travagem pelo método de extrapolação 
(ISO 21069) para veículos pesados, com 
eventual recurso à simulação de carga. 
Será importante assinalarainda que De-
partamento Técnico mantém uma cola-
boração bastante ativa nos trabalhos da 
Comissão Técnica e da Qualidade da 
ANCIA, contributo que será reforçadode 
acordo com as necessidades e solicita-
ções que nos forem apresentadas.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Os Centros agrupados na ANIVAP re-
cebem continuamente a informação e 
o apoio técnico necessário à realização 
do ato inspetivo.

O serviço de informação in-time e os re-
sultados das Auditorias Internas, que per-
mitem um diagnóstico efetivo do Sistema 
de Gestão, indispensável para promover 
a melhoria contínua, bem como o acer-
vo documental Técnico e da Qualidade, 
disponibilizado aos Centros, constitui uma 
reconhecida mais-valia do Agrupamento.

As visitas Técnicas que o Grupo ANI-
VAP promove a Fabricantes da Indústria 
Automóvel, tanto em Portugal como no 
estrangeiro, permitem um enquadramen-
to de temáticas que se relacionam com 
a atividade de inspeção. Desde o início 
da atividade, o Grupo ANIVAP realizou 
mais de 40.000 horas de formação téc-
nica e aproximadamente 600 Auditorias 
Internas no âmbito da Acreditação NPE-
NISOIEC17020, contribuindo, assim, para 
a diminuição do número de não confor-
midades e do tempo encerramento dos 
processos IPAC!

PERSPETIVAS DE FUTURO

O Grupo ANIVAP conta nos seus qua-
dros com dois conceituados técnicos a 
intervir na Área da Inspeção Automóvel, 
os quais de forma contínua e dedicada 
dão apoio aos Centros. Pretende-se con-
tinuar a oferecer soluções que permitam 
aos Centros uma evolução mais rápida, 
mas também sustentada, tendo como 
objetivo aumentar o número de Centros 
no Agrupamento ou prestando-lhes os 
Serviços de Assessoria Técnica que forem 
solicitados.

Site: www.anivap.pt

Sede: Praça Gil Vicente n.º 1 (loja)

Santo António da Serra, 2685-404 Prior Velho

Telefone: 309 909 984 | Fax: 309 909 984

E-mail:geral@anivap.pt
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Opinião

Confesso, mesmo antes de escrever so-
bre um tema que me tem preocupado, 
mas de que não me considero especia-
lista, que é um atrevimento pronunciar-
-me sobre este assunto.

 Mas a enorme lista de mortos e um 
número ainda maior de feridos e muitís-
simos com enorme gravidade não pode 
deixar indiferente ninguém com um míni-
mo de preocupação e ética, sobre o que 
vai acontecendo na sociedade em que 
estamos inseridos.

E é só baseado nessas preocupações 
que comecei a pensar neste assunto e 
resolvi escrever sobre isso. Não conside-
rem por isso todos aqueles que o lerem, 
que é um especialista a falar, mas antes 
um cidadão atento e interessado na so-
lução de tudo o que o cerca e preocupa.

Desde que me tenho debruçado mais 
sobre esta problemática, constato duas 
realidades que me surpreenderam: não 
são as falhas mecânicas, parece que 
finalmente controladas pelos responsá-
veis dos centros de vistorias, ou o mau 
estado dos veículos os grandes respon-
sáveis pelos acidentes diários a que as-
sistimos, mas antes as inúmeras falhas 
humanas dos seus causadores.

E para minha grande, enorme surpresa, 
as percentagens são largamente atribuí-
veis à imbecilidade de muitíssimos con-
dutores que se matam, mutilam os seus 
semelhantes e entregam enormes fatu-
ras para todos nós pagarmos, sem que 
para isso tenhamos de algum modo con-
tribuído ou beneficiado.

Relendo relatos e estatísticas sobre este 
preocupante assunto, encontramos sem-
pre, ou na enorme maioria dos casos, 
causas de descuido e irresponsabilidade 

O SUICÍDIO RODOVIÁRIO
SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA EM CONTRAPONTO

dos condutores: excesso de velocidade, 
excesso de peso ou de lotação em veí-
culos comerciais, drogados e com níveis 
alcoólicos exagerados, falta de respeito 
pelas mais elementares regras de con-
vivência entre humanos, ultrapassagens 
perigosas sem que nada as justifique a 
não ser o “dar na vista” ou mostrar que 
conduzo melhor que o meu opositor, 
necessidade de ostentar superioridade 
onde ela é menos aconselhável, egos fe-

ridos com a “máquina” do concorrente, 
recalcamentos, prazer em ferir a susceti-
bilidade dos outros como conduzir com 
um braço de fora ou falar ao telefone 
sem qualquer urgência que o justifique 
a não ser mostrar superioridade perante 
quem cruza connosco, há de tudo um 
pouco na descrição dos acidentes que 
passei a olhar com mais atenção.

Já não vou falar nas “cartas compra-
das e nos atestados médicos passados 
de cruz” a pessoas que não têm capa-
cidade psicológica para poder conduzir 
um veículo motorizado.

Aliás, e para minha surpresa quando 
perguntei a um médico amigo se tinha 
em consideração essa possível limitação 
do seu cliente, ele olhou-me espantado e 
disse um esclarecedor “nunca tinha pen-
sado nisso”.

Perante tudo o que escrevi e que não é 
nada comparado com a realidade exis-
tente que é ainda muitíssimo pior, o que 
fazer?

“As percentagens 
são largamente 
atribuíveis à 
imbecilidade 
de muitíssimos 
condutores que  
se matam.”
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Opinião

Começaria por ensinar a condução e 
especialmente as regras de respeito pelo 
próximo nas escolas, começando por au-
las nos recreios para os miúdos e aulas 
reais para os mais crescidos.

As cartas de condução seriam, pois, 
emitidas nas escolas secundárias a to-
dos que provassem, no convívio diário 
com os colegas, que tinham maturidade 
e capacidades técnicas para a possuir.

Não é novidade nenhuma no mundo 
civilizado, onde, em alguns países isso já 
acontece.

Depois, teria de ser muito mais rigoroso 
na penalização dos infratores, embora 
considere a carta com pontos de penali-
zação, um bom princípio.

Só que a realidade não corresponde 
ao que acontece e, segundo me dizem, 
poucas penalizações têm acontecido 
que levem à perda do respetivo docu-
mento. Se, perante provas irrefutáveis o 
reincidente prevaricador insistir no seu 
comportamento, é necessário proibi-lo 
de conduzir definitivamente.

Se continuarmos como até aqui e não 
considerarmos a prisão efetiva dos as-
sassinos da estrada, expliquem-me, pelo 
menos, em que eles são diferentes dos 
outros assassinos que condenamos.

Há que ter boa conservação das vias 
de circulação e dos veículos que as fre-
quentam.

Mas é necessário e urgente, concluir que 

Edmundo Marques 
(antigo Presidente de Câmara  
de Guimarães / Reformado)

existem condutores que não tem condi-
ções psicológicas para o serem e, de uma 
vez por todas, eliminar esses assassinos 
que diariamente matam, estropiam e des-
fazem famílias e bens que não lhes perten-
ce arrestando-lhe, em última instância a 
favor do Estado, o respetivo veículo como 
castigo máximo do seu comportamento.

Quem cumpre, deve ser premiado, mas 
quem prevarica deve ser eficazmente 
castigado. Tem de ser essa a regra de 
convivência entre as sociedades demo-
cráticas e responsáveis.
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Opinião

A sinistralidade rodoviária é uma conse-
quência direta do nosso comportamento 
e não se justifica com más práticas de ins-
peção, estradas em más condições (ain-
da que existam) ou com qualquer outro 
fator extrínseco ao comportamento irres-
ponsável do homem enquanto condutor.

Segundo alguns observadores do fenó-
meno da sinistralidade rodoviária, mais 
de 70% dos condutores enviam mensa-
gens enquanto conduzem. A este pro-
pósito considero que as campanhas de 
sensibilização contra uso de telemóvel 
estão obsoletas e altamente desatuali-
zadas, pelo simples facto de serem habi-
tualmente ilustradas com alguém a falar 
ao telemóvel colado ao ouvido, quando 

SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA EM CONTRAPONTO

TELEMÓVEL E SPEEDING SÃO ARMAS LETAIS
o verdadeiro problema reside no facto de 
os telemóveis permitirem hoje uma série 
de funções que requerem o uso de qua-
se todos os 5 sentidos humanos - a ocu-
pação das mãos, a mobilização da visão 
e, eventualmente, da audição.

De acordo com pesquisas cujos resul-
tados parecem ser fiáveis é prática cor-
rente usar simultaneamente várias plata-
formas de comunicação disponíveis no 
telemóvel enquanto se conduz. Um em 
cada cinco portugueses já admitiu ter 
acedido ao e-mail e a redes sociais en-
quanto conduziam.

Este cenário constitui uma forma total-
mente nova de habitar o veículo, usar a 
estrada e conviver com os outros, incor-
porando voluntariamente riscos que há 
poucos anos ninguém ousaria admitir.

Podemos considerar este comporta-
mento verdadeiramente  aterrador quan-
do se constata que um condutor desvia 
o olhar da estrada cerca de 4 segundos 
cada vez que abre um sms.

Caso o automóvel se desloque a 80 
km/hora, estes 4 segundos sem olhar 
para a estrada equivalem a percorrer 
um campo de futebol de olhos fechados, 
esperando, de boa fé, que não existam 
obstáculos.

A par deste flagelo dos telemóveis,  o 
excesso de velocidade, também apeli-
dado de speeding, constitui outro fator 
agravante do risco rodoviário entre os 
condutores mais novos.

É de senso comum que o excesso de 
velocidade é uma das causas principais 
dos acidentes rodoviários mas, na minha 
opinião, não há sanções de perda de 
pontos que compensem o comprometi-
mento de outras vidas humanas por cau-
sa da velocidade na estrada.

Por essa razão, defendo que, para casos 
reincidentes, as penas deviam ser mais 
severas e provavelmente inibidoras de fre-
quentar a via pública ao volante de uma 
viatura durante um certo número de anos.

Também considero que 50 km/hora 
dentro de uma localidade é notoriamente 
excessivo, sobretudo numa zona onde exis-
tam escolas e passadeiras para peões, já 
que a essa velocidade não é possível asse-
gurar que à prudência do condutor corres-
ponde uma reação impeditiva do embate 
com o peão. E sobretudo não é possível 
garantir um nível não letal de ferimentos 
provocados pelo automóvel num indivíduo 
desprotegido que atravessa a sua rua.

Mesmo havendo pública consciência 
de que a maior parte dos acidentes se 
devem à irresponsabilidade do ser hu-
mano e à pressa de chegar  dois minu-
tos mais cedo ao sofá de casa, há um 
fenómeno por explicar: a persistente re-
petição de um número muito alto de aci-
dentes em determinado troço da via.

Sabemos que é tecnicamente possível 
identificar zonas problemáticas, como é 
o caso da Nacional 10 (N10), por exem-
plo. Vários fatores poderão explicar esse 
fenómeno, entre eles a visibilidade da es-
trada, as condições do asfalto, a própria 
engenharia e os ângulos das curvas ou 
questões tão primárias como a falta de 
sinalização e de avisos.

Nestes casos julgaria relativamente sim-
ples concluir que é urgente uma interven-
ção técnica que elimine ou reduza os pon-
tos de atrito causadores da sinistralidade 
repetitiva, evitando-se prejuízos e perdas 
humanas que acabam por ser culpa direta 
de quem, tendo o dever de agir, assiste às 
tragédias sem cumprir as suas obrigações.

Se é muito difícil de mudar num curto 
prazo o comportamento das pessoas ao 
volante de um carro pelo menos deveria 
ser possível fazer os mínimos olímpicos, 
por exemplo, colocar refletores ou mais si-
nalização iluminada nas estradas (como 
se vê em Espanha), de forma a tentar-
mos abrandar os números tenebrosos da 
sinistralidade rodoviária em Portugal.

Manuel Braz Alves, 24 anos
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