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UM ANO PARA 
DESATAR “NÓS”!!!

Em 2020, o País viu-se confrontado com 
uma pandemia derivada do Novo Coro-
navírus (COVID-19), cujos efeitos obriga-
ram a adaptarmo-nos a um novo modo 
de vida. Essa capacidade de adaptação 
está diretamente relacionada com a mu-
dança, com a necessidade de desafiar, 
questionar, remover constrangimentos e 
alterar métodos antigos na sociedade e 
organizações.

Considerando a rede de mais de 200 
Centros de Inspeção que cobre todo o 
País e que tem sido um ativo fundamen-
tal na segurança rodoviária, propusemos 
ao Instituto da Mobilidade e dos Trans-
portes I.P. um alargamento das compe-
tências dos Centros de Inspeção e, neste 
sentido, passarem a realizar um conjunto 
de inspeções que ainda são realizadas 
por esse Instituto.

Face ao atual quadro epidemiológico 
e os inerentes condicionalismos e restri-
ções à circulação dos cidadãos, a des-
centralização destes serviços pela rede 
de Centros de Inspeção, além de facilitar 
o cumprimento de obrigações legais por 
parte dos cidadãos, iria evitar grandes 
deslocações, assim como reduzir custos, 
e, por esta via, aproximar os serviços pú-
blicos de quem deles precisa, vantagem 
esta particularmente relevante e crucial 
no período em que vivemos.

Esta descentralização e atribuição de 
novas competências aos Centros de Ins-
peção ainda não ocorreu e, julgamos, 
poderia ser um contributo para mitigar as 
dificuldades decorrentes da pandemia. 
Esperamos não ter sido uma oportunida-
de perdida, pois são nestes momentos de 
dificuldade que as organizações se rein-

ventam no sentido de se adaptar à nova 
realidade, evoluírem e se renovarem nos 
serviços que prestam à sociedade.

Na verdade, e como é do conhecimen-
to público, em 2012 foram definidos pelo 
Governo novos requisitos técnicos a que 
devem obedecer os Centros de Inspe-
ção, facto este que obrigou as entidades 
a efetuar profundas alterações em ter-
mos de instalações, na implementação 
de áreas específicas para inspeção aos 
motociclos, triciclos e quadriciclos, assim 
como na aquisição de novos equipa-
mentos e, consequentemente, a pesados 
investimentos.

Sabendo que há um quadro europeu 
que determina que, até 2021, temos de 
ter um sistema de inspeção aos motoci-
clos, triciclos e quadriciclos, e encontran-
do-se os centros de Inspeção desde 2016 
preparados para inspecionar esta cate-
goria de veículos, tendo obrigatoriamen-
te adaptado as suas estruturas para esta 
nova missão, aguardamos, desde esta 
data, a publicação da regulamentação 
que permita iniciar a inspeção destes veí-
culos, encontrando-se o investimento pa-
rado e os equipamentos sem utilização, 
em prejuízo para a segurança rodoviária 
Nacional.

Desejamos que o ano de 2021 seja um 
ano para desatar “nós”. Votos de Boas 
Festas na expetativa de que 2021 seja 
mais seguro a todos os níveis.www.ancia.pt
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ANCIA n.º 114

Destaque

INSPEÇÕES EXTRAORDINÁRIAS POR 
ACIDENTE SÃO APENAS UMA PARCELA 
DO NÚMERO DE SINISTROS GRAVES

Em caso de acidente que 
afete gravemente a viatura 
e a impeça de circular 
pelos seus próprios meios, 
as autoridades devem 
proceder à apreensão de 
documentos e as viaturas 
têm obrigatoriamente 
de ser submetidas a 
uma inspeção técnica 
extraordinária. Contudo,  
de acordo com os dados 
da ANCIA, se os sinistros 
graves rondam os 34 mil 
por ano, tona-se necessário 
melhorar e agilizar a 
tramitação dos processos 
de apreensão destes 
documentos.
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Destaque

O artigo 161.º n.º 1 al. d) do Código da Es-
trada determina que se proceda à apreen-
são dos documentos do veículo sempre 
que “o veículo, em consequência de aci-
dente, se mostre gravemente afetado no 
quadro ou nos sistemas de suspensão, di-
reção ou travagem, não tendo condições 
para circular pelos seus próprios meios”.

Porém, o facto é que esta realidade nem 
sempre se verifica, como se depreende fa-
cilmente pela assimetria entre o número 
de inspeções extraordinárias realizadas 
nos Centros e o número de sinistros repor-
tados como graves pelos seus efeitos nas 
pessoas e nas viaturas.

Em face desta inconsistência dos nú-
meros, é legítimo temer que tal realidade 
possa traduzir uma preocupante situa-
ção de risco rodoviário, com elevado 
número de veículos a circularem sem as 
necessárias condições de segurança.

O artigo 116.º do Código da Estrada, 
conjugado com o Decreto-Lei nº 144/2012, 
de 11 de julho, com as suas sucessivas al-
terações, determina que os veículos a mo-
tor e os seus reboques devem ser sujeitos a 
inspeção extraordinária, designadamente, 
para verificação das suas características 
construtivas ou funcionais, após repara-
ção em consequência de acidente.  

Neste enquadramento, e de acordo 
com o disposto no artigo 161º do Códi-
go da Estrada, deverá ser passada uma 
guia de substituição do documento de 
identificação do veículo, válida para os 
percursos necessários às reparações a 
efetuar para regularização da situação 
do veículo, bem como para a sua apre-
sentação a inspeção extraordinária.

COLMATAR A LACUNA INFORMATIVA
Neste contexto, a preocupação da AN-

CIA relativa à possível circulação de viatu-
ras sem as necessárias condições de se-
gurança deu origem a algumas iniciativas 
que visaram obter dados importantes para 
compreender e ajuizar este fenómeno.

Em primeiro lugar, a ANCIA realizou um 
inquérito junto dos seus associados so-
bre as inspeções extraordinárias por aci-
dente realizadas em 2017, 2018 e 2019.

Num universo de 170 Centros de Inspe-

ção que participaram nesta recolha de 
dados, verificou-se que o total de inspe-
ções realizadas ronda as 3 mil por ano.

Por seu turno, o relatório de 2019 do IMT, re-
ferente às inspeções realizadas, refere-se a 
27.753 inspeções extraordinárias em 2019, 
com uma redução face a 2018 (28.171). 

Este relatório não desagrega as inspe-
ções extraordinárias realizadas, ou seja, 
da leitura do mesmo não se torna pos-
sível determinar quais as inspeções ex-
traordinárias realizadas por acidente.

Na verdade, os números apresentados 
pelo IMT englobam as inspeções por aci-
dente, para identificação dos veículos, 
de veículos de transporte de crianças e 
alteração de veículos a GPL.

Em sentido inverso à diminuição das ins-
peções extraordinárias, verifica-se um au-
mento dos acidentes registados em 2017 
(130.208), 2018 (132.399) e 2019 (135.063).

Também o mesmo relatório confirma 
a estabilidade do número de acidentes 
com maior gravidade e que envolveram 
vítimas, designadamente 34.416 em 2017 
e 34.235 em 2018.

Mesmo admitindo margens de erro 
significativas na ponderação da relação 
entre número de acidentes graves repor-
tados pelo IMT e número de inspeções 
extraordinárias por acidente resultante 
do inquérito da ANCIA, temos de convir 
de que é bastante realista que a assime-
tria registada signifique a existência de 
veículos a circular sem as necessárias 
condições de segurança.

Neste tema, a ANCIA tem vindo a traba-
lhar com as forças de segurança com o 
objetivo de melhorar o sistema de con-
trolo e identificação dos veículos envolvi-
dos num acidente e sem as necessárias 
condições técnicas de segurança para 
circular na via pública.

De forma a entender melhor de que 
forma as forças de segurança atuam 
em caso de acidente e consequente 
apreensão dos documentos dos veículos 
para inspeção extraordinária, a revista 
ANCIA entrevistou Virgílio Sá, Subinten-
dente da PSP e João Amorim, Major da 
GNR, cujas entrevistas encontram nesta 
edição.

O artigo 161.º n.º 1 
al. d) do Código da 
Estrada, determina 
que se proceda 
à apreensão dos 
documentos do 
veículo sempre 
que “o veículo, 
em consequência 
de acidente, se 
mostre gravemente 
afetado no quadro 
ou nos sistemas de 
suspensão, direção 
ou travagem, não 
tendo condições 
para circular pelos 
seus próprios 
meios”, mas nem 
sempre se verifica.



ANCIA n.º 116

Entrevista

TEMOS VINDO A ASSISTIR A UM AUMENTO GRADUAL 
DO NÚMERO DE ACIDENTES COM VÍTIMAS 
ENVOLVENDO MOTOCICLOS E CICLOMOTORES

VIRGÍLIO SÁ, SUBINTENDENTE DA PSP

Considerando o número de acidentes 
com vítimas registados em Portugal nos 
últimos anos, qual tem sido a evolução 
da gravidade e das consequências nos 
veículos?

No que se refere à área de intervenção 
da PSP, predominantemente urbana, ten-
do por base os dados dos últimos 5 anos, 
verificamos que a média anual de veícu-
los que em consequência de acidente 
se mostraram gravemente afetados no 

Em caso de acidente, 
e quando a segurança 
da vítima e dos demais 
fica comprometida, 
é obrigatório por lei 
fazer uma inspeção 
extraordinária ao 
veículo. A PSP tem esta 
responsabilidade na 
sua área de intervenção 
e verificou que, nos 
últimos anos, têm existido 
mais acidentes que 
envolvem motociclos 
e ciclomotores e que 
resultam em vítimas. 
Virgílio Sá, Subintendente 
da PSP, explica as razões 
e o que pode ser feito.

quadro ou nos sistemas de suspensão, 
direção ou travagem, não tendo condi-
ções para circular pelos seus próprios 
meios, é de cerca de 1767 veículos. A 
partir de 2017, temos vindo a assistir a 
uma diminuição gradual do número de 
veículos gravemente afetados em con-
sequência de acidentes. (ver gráfico 1).

Sem prejuízo do trabalho desenvolvi-
do pelas forças de segurança, de que 

forma se poderia melhorar o sistema 
de controlo e identificação dos veícu-
los envolvidos num acidente e sem as 
necessárias condições técnicas de se-
gurança para circular na via pública?

A PSP, no âmbito da sua atividade ope-
racional conforme estipulado no artigo 
161.º n.º 1 al. d) do Código da Estrada, 
procede à apreensão dos documentos 
do veículo sempre que “o veículo, em 
consequência de acidente, se mostre 
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Entrevista

“Na área de 
intervenção da 
PSP, nos últimos 
anos, temos vindo 
a assistir a um 
aumento gradual 
do número de 
acidentes com 
vítimas envolvendo 
motociclos e 
ciclomotores. 
De 2016 a 2019 
verificou-se um 
aumento de cerca 
de 35% de acidentes 
com vítimas, o que 
representa um 
aumento de cerca 
de 8,5% ano.”

gravemente afetado no quadro ou nos 
sistemas de suspensão, direção ou trava-
gem, não tendo condições para circular 
pelos seus próprios meios”.

Deste modo, a PSP no âmbito da sua 
formação interna, designadamente nos 
Cursos de Especialização de Trânsito e 
de Investigação de Acidentes de Viação, 
reforça a importância para a verificação 
das condições de segurança dos veícu-
los envolvidos em acidentes de viação. 
Consideramos, no entanto, constituir-se 
como mais valia a partilha de conheci-
mentos com as entidades envolvidas na 
verificação das características e  condi-
ções de segurança dos veículos.

Por outro lado, acreditamos ser funda-
mental a implementação de partilha de 
informação do IMT com as Forças de 
Segurança sobre os veículos cujos do-
cumentos foram apreendidos por não 
terem condições de circular em seguran-
ça. Dispondo dessa informação e utili-
zando sistemas de leitura automática de 
matrículas, seria possível melhorar o con-
trolo e a identificação de veículos que 
se encontrem a circular sem terem sido 
sujeitos a inspeção extraordinária para 
verificação das características construti-
vas ou funcionais do mesmo, após repa-
ração em consequência de acidente.

No que respeita aos ciclomotores e 
motociclos, qual a evolução da sinistra-
lidade rodoviária grave nesta categoria 
de veículos?

Na área de intervenção da PSP, nos últi-
mos anos, temos vindo a assistir a um au-
mento gradual do número de acidentes 
com vítimas (de que resultaram mortos, 
feridos graves e feridos leves) envolvendo 
motociclos e ciclomotores. De 2016 a 2019 
verificou-se um aumento de cerca de 35% 
de acidentes com vítimas, o que represen-
ta um aumento de cerca de 8,5% ano.

Se considerarmos apenas os acidentes 
com vítimas envolvendo motociclos, esse 
aumento é de cerca de 40,7%, o que re-
presenta um aumento médio anual de 
cerca de 10%. (ver gráficos 2, 3 e 4).

No âmbito das ações de fiscalização 
realizadas por essa força de segurança, 
tem aumentado o número de veículos a 
circular sem inspeção técnica?

No âmbito da sua atividade fiscalizado-
ra, a PSP tem vindo a registar um aumen-
to contínuo do número de veículos a cir-
cular sem que tenham sido submetidos 
a inspeção periódica obrigatória. Só em 
2019 é que se verificou uma diminuição 
relativamente a 2018.

Se consideramos que em média são 
fiscalizados 1.223.568 veículos/ano, equi-
vale a que cerca de 2% dos veículos fis-
calizados não possuíam inspeção perió-
dica válida. (ver gráfico 5).

1. VEÍCULOS A SUBMETER A INSPEÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA EM CONSEQUÊNCIA 

DE ACIDENTE DE VIAÇÃO

2017

1.850

2015

1.787

2016

1.834

2018

1.764

2019

1.603

5. VEÍCULOS FISCALIZADOS SEM IPO

2017

25.416

2015

17.758

2016

23.629

2018

28.298

2019

26.199

3. MOTOCICLOS

2017

3.446

2016

2.905

2018

3.767

2019

4.088

2. ACIDENTES GRAVES
MOTOCICLOS/CICLOMOTORES

2017

4.466

2016

3.797

2018

4.678

2019

5.128

4. CICLOMOTORES

2017

1.020

2016

892

2018

911

2019

1.040



ANCIA n.º 118

PODERIA SER CRIADA PLATAFORMA PARA 
REGISTO DAS APREENSÕES DE VEÍCULOS

João Amorim, Major 
da GNR, explica qual 
a ação desta força de 
segurança nos últimos 
anos no que diz respeito 
à inspeção extraordinária 
de veículos acidentados, 
alertando ainda para 
possíveis melhorias no 
sistema que permitam 
que os veículos possam 
circular sempre com 
as devidas condições 
de segurança. Reforça 
ainda a ideia de que 
a sinistralidade entre 
veículos de duas 
rodas a motor é uma 
preocupação da GNR.

Considerando o número de acidentes 
com vítimas registados em Portugal nos 
últimos anos, qual tem sido a evolução 
da gravidade e das consequências nos 
veículos?

Ao longo dos anos, essa análise esta-
tística não tem sido efetuada. Na ver-
dade, não existe um registo estatístico 
do tipo de danos causados aos veí-
culos intervenientes em acidentes de 
viação.

Entrevista

Sem prejuízo do trabalho desenvolvi-
do pelas forças de segurança, de que 
forma se poderia melhorar o sistema 
de controlo e identificação dos veícu-
los envolvidos num acidente e sem as 
necessárias condições técnicas de se-
gurança para circular na via pública?

Em conjunto com as entidades admi-
nistrativas competentes, designadamen-
te o IMT, poderia ser criada uma plata-
forma de registo das apreensões dos 

JOÃO AMORIM, MAJOR DA GNR
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Entrevista

“A sinistralidade envolvendo veículos  
de duas rodas a motor tem tido por 
parte da GNR uma especial atenção. 
Nos últimos anos, este tipo de 
sinistralidade tem vindo a aumentar, 
muito por força do aumento do número 
de motociclos em circulação.”

veículos que, em consequência de um 
acidente de viação, se mostre gravemen-
te afetado no quadro ou nos sistemas de 
suspensão, direção ou travagem, não 
tendo condições para circular pelos seus 
próprios meios. Contudo, o primeiro pas-
so passará por terminar o trabalho con-
junto já iniciado com a ANCIA que visa 
determinar objetivamente os danos que 
justificam a apreensão do veículo.

No que respeita aos ciclomotores e 
motociclos, qual a evolução da sinistra-
lidade rodoviária grave nesta categoria 
de veículos?

A sinistralidade envolvendo veículos de 
duas rodas a motor tem tido por parte 
da GNR uma especial atenção. Nos últi-
mos anos, este tipo de sinistralidade tem 
vindo a aumentar, muito por força do 
aumento do número de motociclos em 
circulação. Ainda no mês de novembro, 
a GNR registou 327 acidentes com mo-
tociclos e ciclomotores, dos quais resulta-
ram 7 vítimas mortais, 19 feridos graves e 
239 feridos leves. De realçar que, embora 
o número de acidentes com motociclos 
representar apenas 6.5% do total de aci-
dentes de viação, deste tipo de acidente 
resultaram 32% do total das vítimas mor-
tais registadas, ou seja, cerca de um ter-
ço dos óbitos.

Como estratégia no combate à sinis-
tralidade envolvendo motociclos, realça-
-se que têm sido desenvolvidas diversas 
ações de fiscalização direcionadas para 
os veículos de duas rodas, em especial 
na prática de condução, velocidade 
e ainda na verificação das condições 
técnicas possíveis de serem verificadas 
no ato da fiscalização. Paralelamente, a 
GNR tem efetuado campanhas de sen-
sibilização, quer na estrada quer através 
das redes sociais, e tem ainda desenvol-
vido - pela Unidade Nacional de Trânsito 
- ações de formação de condução de 
motociclos para o publico em geral. Em 
2020 não foi possível retomar estas ações 
de sensibilização nos mesmos moldes, 

tendo sido desencadeada uma iniciati-
va a nível nacional de passeios motards 
nos 18 distritos do país.

No âmbito das ações de fiscalização 
realizadas por essa força de segurança, 
tem aumentado o número de veículos a 
circular sem inspeção técnica?

Sim, a fiscalização das inspeções tem 
demonstrado que existe um crescimen-
to do número de infrações. Em 2016, 

entre 01 de janeiro e 30 de novembro, a 
GNR registou 19 956 autos de contraor-
denação, e esse número tem crescido 
todos os anos. Em 2019, no mesmo pe-
ríodo, levantou 28 192 autos. No ano de 
2020, com menos circulação automóvel 
e com as prorrogações dos prazos de 
inspeção periódica, ainda assim foram 
levantados 22 107 autos acima dos va-
lores de 2017 e ligeiramente abaixo de 
2018.



ANCIA n.º 1110

NOVA CLASSIFICAÇÃO DE 
DEFICIÊNCIAS APÓS 21 ANOS 
DE INSPEÇÕES TÉCNICAS
A nova classificação de deficiências, a observar pelos Centros de Inspeção  
no controlo técnico dos veículos, entrou em vigor a 1 de novembro de 2020  
e trouxe algumas novidades, sobretudo no que diz respeito à emissão  
de gases poluentes.
A classificação das deficiências não sofria atualizações há duas décadas, 
apesar das significativas alterações tecnológicas verificas na indústria 
automóvel mundial.
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A entrada em vigor desta nova classifica-
ção de deficiências é razão de satisfação 
para a ANCIA, que já há muito vinha refe-
rindo a necessidade urgente desta atua-
lização, com vista a refletir de forma mais 
realista os requisitos de segurança técnica 
de veículos e assim permitir aos Centros de 
Inspeção Automóvel desempenharem um 
papel ainda mais importante no contexto 
do combate à sinistralidade rodoviária.

O Despacho n.º 5392/99 (2.ª série), que 
estabeleceu a classificação das deficiên-
cias observadas nas inspeções de veícu-
los, vigorou durante 21 anos, tornando-se 
premente a sua revisão face às inovações 
tecnológicas dos veículos e à inerente ne-
cessidade de atualização dos métodos e 
procedimentos de inspeção aplicáveis, de 
modo a reforçar as condições de seguran-
ça dos veículos e proteção ambiental.

Neste enquadramento, e na sequência 
da publicação da Diretiva 2014/45/UE do 
Parlamento e do Conselho, de 3 de abril de 
2014, relativa à inspeção técnica periódica 
dos veículos a motor e da sua transposi-
ção para o ordenamento jurídico nacional 
através do Decreto-Lei n.º 144/2017, de 29 
de novembro, foi publicada a Deliberação 
do IMT I.P. n.º 723/2020 com a nova classifi-
cação de deficiências.

Esta deliberação, que revogou o Des-
pacho 5392/99, entrou em vigor no dia 1 
de novembro e apresenta significativas 
alterações, designadamente, ao nível da 
codificação das deficiências e do siste-
ma de comunicação entre os Centros de 
Inspeção e o IMT I.P., assim como introduz 
algumas alterações no âmbito das defi-
ciências a observar na inspeção de um 
veículo, destacando-se as seguintes: 

Considerando que a manipulação do 
conta-quilómetros pode conduzir a uma 
apreciação errónea da aptidão do veí-
culo para circular, os Centros de Inspeção 
passam a efetuar um controlo adicional 
ao conta-quilómetros e, nos casos em que 
o número de quilómetros é inferior ao regis-
tado na inspeção anterior, assim como nos 
casos de manipulação para reduzir ou fal-
sear o registo da distância percorrida, de-
verá ser anotada a respetiva deficiência, 
exceto nos casos em que seja apresenta-

Destaque

da uma justificação para esta alteração;
No âmbito da iluminação dos veículos, e 

tratando-se de um aspeto essencial para a 
segurança rodoviária, foram estabelecidos 
novos limites para a diferença das intensi-
dades luminosas dos médios, máximos e 
de nevoeiro, reforçando, assim, o correto 
funcionamento de todo o sistema de ilumi-
nação dos veículos;

No que respeita ao sistema de travagem, 
fundamental para a diminuição de aci-
dentes, foram revistos alguns dos valores 
máximos admissíveis para desequilíbrios 
do sistema, bem como as eficiências míni-
mas do sistema;

Considerando a importância do refor-
ço do controlo das emissões dos veículos 
para a qualidade ambiental, foram defini-
dos novos requisitos técnicos que evoluí-
ram para formas mais rigorosas de inspe-
ção através da definição de novos valores 
máximos de opacidade;

Do conjunto de regras previstas na nova 
classificação de deficiências, destacam-se, 
ainda, a introdução de um conjunto de 
ensaios relacionados com a medição da 
pressão de enchimento dos pneus sempre 
que o inspetor considere que não se en-
contram dentro do intervalo de pressões 
recomendado, assim como a medição do 
ruído nos casos em que o inspetor constate 
eventuais alterações ou danos no sistema 
de escape do veículo. A Associação con-
gratula-se com a publicação de regras 
mais rigorosas mas lamenta que as auto-
ridades não tenham avançado de forma 
mais decidida em matérias que ficaram 
fora desta atualização e que ainda necessi-
tam de regulamentação, nomeadamente 
a classificação de deficiências para os mo-
tociclos com cilindrada superior a 250cc.

Recorde-se que, em matéria de inspe-
ções a motociclos, triciclos e quadriciclos 
com cilindrada superior a 250 cm3, os cen-
tros de inspeção já estão preparados para 
efetuarem a inspeção técnica desta cate-
goria de veículos desde 2016, tendo havido 
investimentos vultuosos de caráter obriga-
tório no apetrechamento técnico e tecno-
lógico que nunca foram rentabilizados.

Considerando a importância deste docu-
mento, a ANCIA efetuou um inquérito junto 

SAIBA O QUE MUDA  
NA INSPEÇÃO AUTOMÓVEL
•  Introdução de anexo específico para 

deficiências relacionadas com veícu-
los Híbridos e Elétricos;

 • Introdução de deficiências específicas 
de veículos de transporte de crianças e 
de transporte de deficientes;
•  Introdução de deficiências relacio-

nadas com sistemas EPS (Direção 
Assistida Eletrónica), EBS (Sistema de 
Travagem Eletrónico) e ESC (Controlo 
Eletrónico de Estabilidade);

•  Definição de novos valores máximos de 
opacidade de acordo com a Diretiva.

•  Controlo de alteração do número de 
quilómetros entre inspeções no sentido 
de precaver eventuais fraudes de ma-
nipulação dos conta-quilómetros nos 
atos de transações de veículos usados. 
Ou seja, será anotada esta informação 
na ficha de inspeção que se manterá 
como informação obrigatória nas ins-
peções subsequentes.

•  Controlo das necessárias operações de 
‘Recall’ (quando as marcas solicitam a 
recolha de automóveis às oficinas para 
reparar anomalias) quando estão en-
volvidas questões de segurança e as-
petos relativos à proteção do ambiente.

•  Sempre que as condições de limpeza 
prejudiquem as observações durante a 
inspeção, o veículo deve ser reprovado 
e o inspetor deve descrever na ficha de 
inspeção a não realização dos ensaios e 
verificações correspondentes à inspeção 
por não existirem condições de limpeza.

dos seus associados sobre esta temática
Na sequência da informação recebida, 

e da análise efetuada pela Comissão Téc-
nica e da Qualidade da ANCIA, foi prepa-
rado e enviado ao IMT I.P. um documento 
onde foram identificadas as principais difi-
culdades, contendo, ainda, um conjunto 
de propostas de alteração à Deliberação 
n.º 723/2020, assim como foi enviado a este 
Instituto uma lista das deficiências atualiza-
da com as alterações propostas, com o ob-
jetivo de contribuir para sua melhoria.
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PAULO LARA, COORDENADOR DA COMISSÃO TÉCNICA E DA QUALIDADE DA ANCIA

HÁ UMA NECESSIDADE ÓBVIA DE SUBMETER 
TODOS OS VEÍCULOS A MOTOR QUE CIRCULAM 
NA VIA PÚBLICA A INSPEÇÃO PERIÓDICA 

Depois de anos de luta 
pela atualização desta 
classificação, os centros 
de inspeção automóvel 
congratulam-se com 
a publicação de uma 
tabela de classificação 
de deficiências atualizada 
e que vai ao encontro  
dos avanços tecnológicos 
nos automóveis.

Paulo Lara é Coordenador da Comis-
são Técnica e da Qualidade da ANCIA 
e proprietário do Centro de Inspeções 
Automóveis, J. Lara, Filho e Cª, LDA, em 
Vila Nova de Cerveira. Como Gestor de 
um dos primeiros Centros de Inspeção 
Automóvel no País, Paulo Lara sente que 
parte da missão foi cumprida com a en-
trada em vigor da nova classificação de 
deficiências, que já não era atualizada 
desde a sua publicação, em 1999.

Que mudanças vai trazer esta revisão 
da classificação de deficiências?

A Deliberação n.º 723/2020 vai introdu-
zir mudanças significativas, a começar 
pela introdução de novas deficiências 
que não estavam contempladas no 
diploma anterior (Despacho DGV n.º 
5392/99), que se encontra desatualizado 
face à evolução tecnológica que se tem 
verificado no setor automóvel. No novo 
diploma foi introduzido um conjunto de 
novos critérios que dizem respeito a vá-
rios itens a avaliar em inspeção, como 
luzes, travões, emissões poluentes e des-
vio das rodas diretrizes. Foram também 
introduzidas novas deficiências especí-
ficas para os veículos elétricos, veículos 
a hidrogénio, veículos de instrução e fo-
ram também criadas novas deficiências 
para inspeções “Recall”, em que, por or-
dem do IMT, os veículos que apresentem 
anomalias de produção não corrigidas 
verão a sua inspeção chumbada. Outra 
novidade é a confirmação do número 
de quilómetros em relação aos quilóme-
tros registados na inspeção anterior, que 
caso se verifique terem reduzido, e no 
caso de não ser apresentada justifica-
ção plausível para tal, resultará em repro-

vação do veículo. O novo diploma inclui 
o desdobramento completo de todas as 
deficiências garantindo desta forma que 
todos os centros possam utilizar os mes-
mos códigos e as mesmas descrições. 
Trata-se de uma harmonização a nível 
nacional e a nível europeu que vai permi-
tir o reconhecimento das inspeções entre 
os diferentes estados membros.

Esta revisão já era pedida há muito 
tempo. Considera que a mudança é 
atempada e ajustada ao tempo em 
que vivemos e aos veículos que circu-
lam?

Estas deficiências que derivam da Dire-
tiva 2014/45/UE já deveriam estar a ser 
aplicadas desde de maio de 2018. No 
entanto, um conjunto de fatores como a 
complexidade das alterações dos siste-
mas informáticos de comunicação com 
o IMT, vieram atrasar a sua entrada em vi-
gor. Contudo, trata-se de um documento 
perfeitamente atual que permite evoluir e 
acompanhar as alterações tecnológicas 
do setor automóvel. É importante tornar 
este documento dinâmico e revê-lo pelo 
menos uma vez por ano de forma a man-
ter-se sempre atual, de acordo as altera-
ções legislativas mais recentes e cons-
tantemente adaptado às necessidades 
manifestadas pelos inspetores, que são 
os responsáveis pela aplicação prática 
do documento.

Quais os aspetos e fatores tidos em 
conta na criação desta nova classifica-
ção de deficiências?

A classificação de deficiências trata-se 
de dar cumprimento à Diretiva 2014/45/
UE, que essencialmente visa harmonizar 

Destaque



INVERNO 2020 13

Destaque

a classificação de deficiências em todo 
o espaço europeu. Foram tidos em conta 
todos aspetos considerados importan-
tes, principalmente a uniformização dos 
códigos das deficiências que garantam 
uniformização dos critérios dos Centros 
e que permitam uma identificação ine-
quívoca da deficiência atribuída, permi-
tindo, por exemplo, a emissão de segun-
das vias em qualquer centro do país ou 
que as mesmas possam vir a ser emitidas 
pelo próprio IMT. Garante também a dis-
ponibilização de dados estatísticos preci-
sos por deficiência atribuída e não por 
grupos principais de deficiências como 
até aqui se verificava.

Os centros de inspeção já estão tec-
nicamente preparados para aplicar a 
nova classificação de deficiências?

Os Centros estavam e estão preparados 
tecnicamente para iniciar a aplicação 
das novas deficiências. No entanto existiu 
um processo de mudança e adaptação 
dos inspetores aos novos procedimentos, 
o que não foi propriamente fácil. Com a 
pandemia de COVID-19, muitas forma-
ções presenciais práticas sobre esta maté-
ria não puderam ocorrer, contudo, pode-
mos contar com fatores muito importantes 
como é o caso dos sistemas informáticos 
instalados nos centros que permitem a 
integração de toda a informação gerida 
na linha de inspeção, o que permite a pa-
rametrização da maior parte das deficiên-
cias, principalmente aquelas que resultam 
de medições com equipamentos na linha 
de inspeção, fazendo a atribuição das de-
ficiências de forma automática e permitin-
do ao inspetor mais disponibilidade para 
as verificações subjetivas.

Considera que a publicação da clas-
sificação de deficiências para motoci-
clos, triciclos e quadriciclos com cilin-
drada superior 250 cm3, que está ainda 
a aguardar publicação, pode trazer 
grandes mudanças no número de fata-
lidades rodoviárias?

Sem dúvida que traria um contribu-
to muito positivo para a redução do 
número de fatalidades. Os 25 anos de 

experiência nesta atividade dizem-nos 
claramente que o efeito regulador da ati-
vidade de inspeção sobre o estado dos 
veículos é muito importante, pois obriga 
a que os condutores tenham cuidados 
com os seus veículos pelo menos perio-
dicamente, antes de os submeterem à 
inspeção. Quem vive nas zonas de fron-
teira com Espanha, ao questionar alguns 
reparadores de motociclos em território 
nacional que prestam serviços de repa-
ração a motociclos nacionais e espa-
nhóis, identificam situações totalmente 
diferentes de um estado para o outro. Na 
maioria dos motociclos portugueses que 
são submetidos a reparação, os compo-
nentes só são trocados quando chegam 
ao seu limite de utilização, ultrapassan-
do largamente o limite de segurança 
em que estes deveriam ser substituídos. 
Entre os componentes com maior des-
gaste encontramos os pneus, que só 
são substituídos quando chegam às lo-
nas, os calços dos travões, substituídos 
quando chegam ao ferro e os discos dos 
travões. Outras situações verificadas são 
também a ausência de piscas, ausência 
de matrícula, escapes que ultrapassam 
largamente os limites legais de emissões 

“Podemos contar 
com fatores muito 
importantes como é 
o caso dos sistemas 
informáticos 
instalados nos 
centros que 
permitem a 
integração de 
toda a informação 
gerida na linha de 
inspeção.”

de ruido e alterações e transformações 
sem autorização, uma situação que reve-
la uma total ausência de regulação para 
esta classe de veículos, que fica ao crité-
rio dos seus proprietários. Já em Espanha, 
onde a inspeção a motociclos é obriga-
tória, estes apresentam-se para repara-
ção num estado geral bastante cuidado 
e as reparações realizadas são feitas nos 
períodos estabelecidos a fim de garantir 
que se apresentam à inspeção em bom 
estado de conservação.

Que outras medidas podem ser postas 
em prática a fim de assegurar a confor-
midade de segurança dos veículos que 
circulam nas estradas portuguesas?

Há uma necessidade óbvia de subme-
ter todos os veículos que circulam nas 
vias públicas a inspeção periódica. O 
efeito regulador garante, por parte dos 
proprietários, um maior cuidado no esta-
do de conservação dos seus veículos. A 
Diretiva 2014/45/UE aconselha que os es-
tados membros introduzam alguns tipos 
de inspeções específicas de forma a ga-
rantir um controlo efetivo da segurança. 

Qual o papel dos centros de inspeção?
Os centros de inspeção têm um enor-

me potencial. O facto de cobrirem com-
pletamente o território nacional e ilhas, 
permite desenvolver campanhas de se-
gurança rodoviária com largo alcance 
e com resultados muito mais efetivos. A 
sua distribuição poderia também supor-
tar o desenvolvimento de outras ativida-
des como a criação de um balcão do 
veículo, onde os condutores poderiam 
tratar de todos os assuntos relacionados 
com veículos, como alteração de pro-
priedade, emissões de segundas vias 
dos DUA, efetuar alterações das carac-
terísticas dos veículos, tratar de licencia-
mentos específicos, entre outros assuntos 
que poderiam facilitar em muito a vida 
dos proprietários e aumentar as taxas de 
produtividade dos mesmos. As Direções 
Regionais do IMT ficariam também mais 
livres para se dedicar a dar apoio e a fa-
zer a fiscalização e regulação do funcio-
namento destes balcões. 



ANCIA n.º 1114

A NOVA CLASSIFICAÇÃO AINDA 
NÃO CONTEMPLA DEFICIÊNCIAS 
PARA INSPEÇÃO A MOTOCICLOS

JOÃO VEIGA, DIREÇÃO DE OPERAÇÕES DA CONTROLAUTO 
- CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A.

A nova classificação de deficiências vai ao 
encontro dos avanços tecnológicos nos automóveis, 
focando-se na proteção ambiental e nas condições 
de segurança da circulação dos veículos.

Que mudanças vai trazer esta revisão 
da classificação de deficiências?

Fundamentalmente, um maior foco em 
três grupos de sistemas. No sistema de 
travagem com maior exigência na eficiên-
cia, tanto para veículos ligeiros como para 
veículos pesados, sendo que as eficiên-
cias têm em conta a idade do veículo. Nas 
emissões de gases de escape também 
com valores mais apertados e nas luzes/
visibilidade em que a orientação das lu-
zes, o seu funcionamento ou mau estado 
também apresenta critérios mais rigorosos.

Esta revisão já era pedida há muito 
tempo, consideram que a mudança é 
atempada e ajustada ao tempo em que 
vivemos e aos veículos que circulam?

Sim, como medida que já estava previs-
ta implementar há algum tempo, consi-
dero que peca por atraso, pois, algumas 
das deficiências que constam na delibe-
ração vêm adaptar-se a evolução téc-
nica dos veículos. Quero dizer com isto, 
que os critérios da legislação anterior, 
eram desadequados. Estou a falar, entre 
outros, nas evoluções dos sistemas de 
travagem/emissão de gases/visibilidade 
(luzes)/veículos híbridos.

Quais os aspetos e fatores tidos em 
conta na criação desta nova classifica-
ção de deficiências?

A publicação desta deliberação per-
mite aproximar, ou mesmo harmonizar, os 
procedimentos com os restantes países 

europeus. As atualizações legislativas verifi-
cadas tanto a nível europeu como nacio-
nal permitiram criar esta classificação de 
deficiências com um grande foco nas con-
dições de segurança de circulação dos 
veículos e da respetiva proteção ambiental.

Os centros de inspeção já estão tec-
nicamente preparados para aplicar a 
nova classificação de deficiências?

Completamente. A adaptação dos 
equipamentos já tinha ocorrido e foi 
agora necessário proceder à adapta-
ção dos softwares num trabalho conjun-
to com os nossos parceiros fornecedores 
de sistemas informáticos. Mas para a 
Controlauto, o mais importante foi a pre-
paração e formação dos seus técnicos 
para a implementação das novas defi-
ciências. Foram mais de vinte anos com 
a anterior classificação e por isso fizemos 
um grande esforço, muito do qual em 
videoconferência como dita a situação 
que vivemos, mas que resultou numa 
muito rápida adaptação de todos. Consi-
dero por isso que a implementação, com 
as dificuldades naturais, foi um sucesso.

Considera que a publicação da clas-
sificação de deficiências para motoci-
clos, triciclos e quadriciclos com cilin-
drada superior 250 cm3, que está ainda 
a aguardar publicação, pode trazer 
grandes mudanças no número de fata-
lidades rodoviárias?

Infelizmente, a deliberação que entrou 

em vigor não contempla ainda as defi-
ciências para as categorias referidas por 
isso teremos de esperar para ver e co-
mentar, mas a nossa expectativa é que 
tenha um contributo decisivo para a re-
dução da sinistralidade desses veículos. 
É um tema político.

Que outras medidas podem ser postas 
em prática a fim de assegurar a confor-
midade de segurança dos veículos que 
circulam nas estradas portuguesas?

A deliberação agora publicada, e que 
entrou em vigor no dia 1 de novembro, 
é significativamente mais “exigente”, re-
lativamente à anterior legislação, em 
praticamente todos os pontos a obser-
var e introduz novas verificações como 
o controlo de alteração de quilómetros 
e itens específicos para veículos híbridos 
e elétricos. Diria que o que falta é alar-
gar a verificação da segurança a todos 
os veículos que circulam nas estradas. 
Desde logo os já referidos motociclos, 
mas também os ciclomotores, os tratores 
agrícolas, as máquinas industriais temas 
há muito pensados, mas que tardam a 
ser implementados: A referida Diretiva Eu-
ropeia 2014/45/EU aponta alguns cami-
nhos que Portugal deve também trilhar. 

Destaque
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ENTREVISTA DE PAULO AREAL À REVISTA "PÓS-VENDA"

“A NOVA CLASSIFICAÇÃO TERÁ  
FORTE IMPACTO NA ATIVIDADE”

Considera que os Centros de Inspe-
ção estando preparados para as alte-
rações introduzidas com a deliberação 
n.º 723/2020 que entraram em vigor a 1 
de novembro?

A ANCIA congratula-se com a publica-
ção de regras mais rigorosas a observar 
pelos Centros de Inspeção a partir de 
1 novembro, as quais, e desde há muito 
tempo, a associação tinha vindo a refe-
rir a necessidade urgente de proceder a 
uma atualização e evolução dos requisi-
tos técnicos aplicados pelos Centros de 
Inspeção.

A nova classificação de deficiências 
terá um forte impacto no exercício da ati-
vidade, sendo necessário proceder a um 
conjunto de alterações nos Centros de 
Inspeção, designadamente, adaptação 
do sistema informático e interligação 
com os respetivos equipamentos de ins-
peção e a formação dos inspetores.

Sem prejuízo das alterações a efe-
tuar, os Centros de Inspeção estão a 
desenvolver todos os esforços no sen-
tido de cumprir com o prazo de imple-
mentação da nova classificação de 
deficiências.

Qual ou quais das alterações intro-
duzidas causarão um maior impacto 
(para os automobilistas, para as ofici-
nas, para os centros, para a sociedade 
em geral) na sua opinião?

Na sequência da transposição da Dire-
tiva 2014/45/UE relativa à inspeção técni-
ca periódica dos veículos a motor e dos 
seus reboques, a nova classificação de 
deficiências contém um amplo conjunto 
de inovações importantes e necessárias 

face ao longo período de aplicação do 
Despacho n.º 5392/99 (2.ª série), de 16 
de março.

Das inovações constantes neste docu-
mento, verifica-se uma definição de cri-
térios mais rigorosos em vários domínios, 
designadamente, no que respeita ao 
controlo das luzes, destacando-se ainda, 
pela sua relevância e importância, a al-
teração dos requisitos técnicos relativos 
ao controlo de emissões que evoluíram 
para formas mais rigorosas de inspeção 
através da definição de novos valores 
máximos de opacidade.

O controlo da alteração do n.º de qui-
lómetros vai trazer benefícios na preven-
ção das fraudes e numa maior credibili-
dade do negócio de veículos usados a 
curto e médio prazo?

O controlo pelos Centros de Inspeção 
dos quilómetros dos veículos vai de en-
contro ao disposto na Diretiva 2014/45/
UE e assume elevada importância na 
medida em que a manipulação do 
conta-quilómetros pode conduzir a uma 
apreciação errónea da aptidão do veí-
culo para circular.

Considerando a relevância que esta 
matéria assume, o controlo da alteração 
do número de quilómetros, associado ao 
registo da quilometragem no certificado 
de inspeção técnica irá, seguramente, 
permitir detetar mais facilmente atos de 
falsificação ou manipulação.

Paralelamente, o controlo dos quiló-
metros irá contribuir neste domínio es-
pecífico para uma maior credibilidade 
na comercialização dos veículos usa-
dos, no entanto consideramos que, nes-

tes casos e de modo a salvaguardar a 
conformidade do veículo no processo 
de transação, deverá ser realizada uma 
inspeção técnica sempre que a última 
inspeção tenha sido realizada há mais 
de 3 meses.

Que alterações urgentes deveriam ser 
introduzidas nas ITV e que não constam 
desta deliberação?

Como é do conhecimento do público 
em geral, os Centros de Inspeção foram 
obrigados a efetuar elevados investimen-
tos na implementação de áreas espe-
cíficas para a inspeção dos motociclos, 
triciclos e quadriciclos com cilindrada 
superior a 250 cm3.

Sucede que, desde 2016 e até à pre-
sente data, ainda não foi publicada a 
regulamentação relativa ao controlo téc-
nico destes veículos, designadamente, a 
classificação de deficiências para esta 
categoria de veículos, encontrando-se 
o investimento totalmente parado e os 
equipamentos sem utilização, em prejuí-
zo para as entidades gestoras e para a 
segurança dos utentes destes veículos.

Neste contexto, assume-se como ur-
gente a publicação da regulamentação 
necessária que permita o início da inspe-
ção técnica a estes veículos.

Entrevista originalmente publicada na 
edição n.º 62 da Revista Pós-Venda (no-
vembro de 2020).



Zero Mortos

“A ANCIA e a GNR mantiveram  
o compromisso com a campanha 
europeia contra as mortes na estrada 
e apostaram numa comunicação  
em vídeo.”

30 ENTIDADES NACIONAIS 
UNIDAS POR ZERO MORTOS 
NA ESTRADA TODOS OS DIAS

16 ANCIA n.º 11
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A campanha “Zero Mortos nas Estradas Todos  
os Dias” contou com a colaboração de 30 
entidades nacionais que se juntaram para 
promover comportamentos responsáveis e seguros 
nas estradas portuguesas, no âmbito da Semana 
Europeia da Mobilidade que decorreu entre  
16 e 22 de setembro. 

Todas as entidades envolvidas estão 
direta ou indiretamente ligadas à segu-
rança rodoviária e contribuíram com a 
divulgação dos materiais, e sobretudo, 
com a divulgação da mensagem de se-
gurança rodoviária.

Esta campanha de sensibilização foi 
promovida em Portugal pela ANCIA - As-
sociação Nacional de Centros de Inspe-
ção Automóvel, em parceria com a GNR 
- Guarda Nacional Republicana, e orga-
nizada a nível europeu pela Roadpol – 
European Roads Policing Network com o 
apoio da Comissão Europeia.

“474 mortes nas estradas portugue-
sas em 2019 e 70 mortos por dia na 
Europa são números que tornam urgen-
te uma ação coordenada e firme de 
todos as entidades responsáveis com 
o objetivo de reduzir drasticamente as 
mortes na estrada. Esta iniciativa con-
tou pela primeira vez com o apoio de 
30 organizações públicas e privadas li-
gadas à segurança rodoviária. Em unís-
sono o apelo ouve-se mais alto e é isso 
que esperamos desta cooperação”, 
explica Paulo Areal, presidente da ANCIA.

No contexto atual, e sem a possibilida-
de de organizar ações de relação direta 

com os automobilistas, a ANCIA e a GNR 
mantiveram o compromisso com a cam-
panha europeia contra as mortes na es-
trada e apostaram numa comunicação 
em vídeo com depoimentos e apelos 
dos responsáveis das entidades portu-
guesas de Segurança Rodoviária. 

Paulo Areal, presidente da ANCIA, Lou-
renço da Silva, Comandante da Unida-
de Nacional de Trânsito da GNR, Patrícia 
Gaspar, Secretária de Estado da Adminis-
tração Interna, João Carvalho, presiden-
te da Autoridade da Mobilidade e dos 
Transportes, Jorge Delgado, Secretário 
de Estado das Infraestruturas, Rui Ribeiro, 
presidente da Autoridade de Segurança 
Rodoviária e Virgílio Sá, Chefe da Divisão 
de Segurança Rodoviária da PSP foram 
os responsáveis que participam no ape-
lo ao cumprimento das normas de con-
dução, responsabilidade ao volante e a 
zero mortos na estrada todos os dias. 

Os vídeos foram divulgados nas redes 
sociais e outras plataformas de todos as 
entidades envolvidas e vistos por mais 
de 100 mil pessoas e que deixaram claro 
que morrer na estrada não é uma fata-
lidade, mas sim uma consequência das 
ações dos condutores. 
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Como entidade que tem assumido 
a responsabilidade pela promoção da 
campanha “Zero Mortos na Estrada To-
dos os Dias” em Portugal, a Associação 
Nacional de Centros de Inspeção Auto-
móvel (ANCIA) participou ativamente na 
divulgação desta meta e contou com a 
voz e imagem do seu presidente, Paulo 
Areal, que apelou ao cumprimento deste 
objetivo através da responsabilização de 
cada utilizador da estrada.

Para Paulo Areal, “Zero Mortos na Estra-
da Todos os Dias” deve ser um objetivo 
comungado por todos. “Ninguém devia 
morrer ou ficar permanentemente inca-
pacitado devido a um acidente rodoviá-
rio”, apelou o presidente da ANCIA.

Segundo o responsável, “Portugal tem 
feito um esforço notável nos últimos 20 
anos no que toca à diminuição da sinis-
tralidade rodoviária e nomeadamente 
até 2016, conseguimos feitos notáveis. 

PAULO AREAL, ANCIA

TEM DE HAVER VONTADE POLÍTICA PARA 
REDUZIR O NÚMERO DE MORTOS NA ESTRADA

Contudo, de 2016 para cá os números 
têm vindo a agravar-se mesmo que ligei-
ramente”.

Melhorar estes números depende da 
ação de todos, mas sobretudo do poder 
político que, para o presidente da ANCIA, 
deve implementar um conjunto de nor-
mas que visem à redução dos números 
de sinistralidade rodoviária. “Tem de ha-
ver vontade política para que se possa 
reduzir o número de mortes e acidentes 
graves nas estradas portuguesas”, escla-
receu Paulo Areal.

Ainda sobre este tema, o presidente da 
ANCIA sublinhou o facto de os profissio-
nais ao volante morrerem menos na es-
trada do que os condutores não profissio-
nais, exatamente por estarem obrigados 
a frequentar ações de formação profis-
sional sobre comportamentos na estrada 
que levam a uma melhor sensibilização 
e preparação.

Apesar do comportamento dos condu-
tores ser um fator decisivo para os núme-
ros da sinistralidade rodoviária, os Cen-
tros de Inspeção Automóvel também têm 
tido um papel fundamental na inspeção 
do estado de conformidade dos veículos 
que circulam nas estradas portuguesas, 
certificando o nível das condições técni-
cas, de segurança e ambientais. “Um au-
tomóvel com inspeção executada tem 
naturalmente menos HIPÓTESES de vir a 
participar num acidente rodoviário”, as-
segurou Paulo Areal.

Inspeção efetuada e uma condução 
defensiva são meio caminho para se 
chegar bem a casa. “Todos os anos 
1,35 milhões de pessoas morrem em 
acidentes de viação. Estes são números 
que nos devem fazer travar a fundo e 
mudar radicalmente o nosso comporta-
mento na estrada”, apelou o presidente 
da ANCIA.
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Como entidade com participação ati-
va e direta na segurança rodoviária, a 
GNR foi uma das entidades nacionais 
que apelou ao objetivo de “Zero Mortos 
na Estrada Todos os Dias”, tendo ido mais 
longe ao associar-se à ANCIA para pro-
mover esta campanha.

Com uma longa carreira na luta pela 
segurança rodoviária, o Coronel Louren-
ço da Silva, foi a figura escolhida para 
passar a mensagem e transmitir a sua 
visão experiente sobre a sinistralidade 
rodoviária.

Para o Coronel a estratégia está bem 
definida e intervêm com centenas de 
medidas que em simultâneo envolvem 
fatores como a educação, a cultura, a 
saúde e o civismo.

CORONEL LOURENÇO DA SILVA, GNR

A SINISTRALIDADE NÃO É UMA FATALIDADE  
E PODE SER MELHORADA COM ADOÇÃO  
DE COMPORTAMENTOS SEGUROS

Nos primeiros meses do ano, e devido 
à falta de tráfego rodoviário resultante do 
confinamento imposto pela pandemia 
da COVID-19, o número de acidentes ro-
doviários diminuiu substancialmente tal 
como o número de vítimas mortais. Contu-
do, o retorno à nova normalidade deu ori-
gem a um crescimento desses números.

“Estou convicto que a causa funda-
mental desse aumento continua a ser o 
facto de muitas pessoas não respeitarem 
o outro na estrada e de excederem os 
seus limites e capacidades no que toca 
à condução”, revela o Coronel.

Estes factos não são novidade para 
Lourenço da Silva que afirma que “a si-
nistralidade nas estradas não é uma fa-
talidade, pois pode ser melhorada pela 

adaptação de comportamentos seguros 
e responsáveis de todos os utilizadores 
da estrada, sejam eles peões ou condu-
tores de qualquer espécie de veículo”.

Segundo o Coronel, a origem humana 
representa 95% da causa dos acidentes 
rodoviários, o que pode ser evitado.

A primeira função da GNR é a fiscali-
zação, analisando o comportamento 
dos condutores e tratando-os de acordo 
com o que a lei determina. Contudo esta 
entidade tem outra dimensão bastante 
mais lata que passa pela abordagem 
aos condutores na perspetiva preventi-
va, não só através da fiscalização, mas 
através de campanhas e atividades com 
diversas outras entidades, como é o caso 
da ANCIA.

Zero Mortos
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Patrícia Gaspar, Secretária de Estado 
da Administração Interna, tem uma lon-
ga experiência no terreno e por isso já 
testemunhou a severidade das conse-
quências da sinistralidade rodoviária de-
masiadas vezes.

Para a Secretária de Estado as mortes 
na estrada são uma realidade que não 
deve ser considerada como “destino” ou 
como algo que acontece com naturali-
dade. Os números são inaceitáveis e to-
talmente evitáveis.

Apesar de saber que o objetivo de 
“Zero Mortos na Estrada Todos os Dias” é 
um desafio, Patrícia Gaspar acredita que 
com a implementação de uma estraté-
gia integrada, a médio e longo prazo, e 
com vetores a trabalharem em simultâ-
neo, é possível reduzir drasticamente a 
sinistralidade rodoviária e chegar cada 
vez mais perto do objetivo final, zero mor-
tos na estrada todos os dias.

A Secretária de Estado da Administra-
ção Interna garante que o ministério tem 
vindo a colaborar com outras entidades, 
mantendo uma relação estreita com o 
Ministério das Infraestruturas e com as 
autarquias, que tem resultado num me-
lhoramento das rodovias, das infraestru-
turas, das condições dos veículos e num 
socorro pré-hospitalar e um socorro na 
estrada cada vez mais eficiente. Resta as-
sim, trabalhar a dimensão humana.

Patrícia Gaspar acredita que a estra-
tégia de sensibilização dos condutores 
passa por uma combinação de ações 
punitivas e educativas. As ações puniti-
vas dizem respeito ao cumprimento das 
regras da estrada, sobretudo quando ao 

ENQUANTO EXISTIREM MORTES NAS ESTRADAS 
QUALQUER NÚMERO É INACEITÁVEL

PATRÍCIA GASPAR, SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

volante e fazem já parte do quotidiano 
de quem anda na estrada, tendo uma 
boa taxa de sucesso. Outra dimensão é 
a pedagógica que deve sensibilizar os 
condutores para os perigos na estrada e 
para a importância de assumir compor-
tamentos responsáveis.

“Se eu todos os dias pegar no meu 
carro e pensar que, no limite, tenho uma 
arma na mão que me pode matar e 
pode matar outra pessoa, eu conduzo 
com mais cuidado e conduzo com ob-
servação daquelas que são as regras 
fundamentais da conduta na estrada”, 
esclarece Patrícia Gaspar.

Para a Secretária de Estado, enquan-
to houver mortes na estrada qualquer 
número é inaceitável. “Porque quando 

dizemos, dois, três ou quatro mortos na 
estrada parece aceitável, mas só é acei-
tável se não forem os nossos familiares”, 
sublinhou.

Os números da Secretária de Estado 
revelam que os condutores profissionais 
(por exemplo, motoristas) têm menos ten-
dência para estar envolvidos em aciden-
tes rodoviários, representando apenas 10 
a 14% dos números globais da sinistrali-
dade rodoviária. Contudo, Patrícia Gas-
par considera que este continua a ser 
um número expressivo e que necessita 
de reduzir drasticamente. 

A sinistralidade rodoviária representa 
2% do PIB europeu e tem um impacto 
muito grande na dimensão humana, na 
economia e na sociedade em geral. 
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A Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária (ANSR) juntou-se à campa-
nha “Zero Mortos na Estrada Todos os 
Dias” para sensibilizar os portugueses a 
adotarem um comportamento mais se-
guro e responsável na estrada.

Rui Ribeiro, presidente da ANSR, foi o 
porta-voz desta mensagem onde garan-
tiu que a redução do número de mortes 
na estrada passa por um conjunto de 
três fatores, o comportamento do utente, 
o veículo automóvel ou motorizado e as 
infraestruturas, que devem acomodar um 
conjunto de transferências de responsa-
bilidade, fazendo com que quando um 
destes fatores falhar outro suporte esse 
erro, evitando perda de vidas.

Para o presidente da ANSR o erro huma-
no é um fator inevitável que deve ser su-
portado por infraestruturas mais eficien-
tes e que contribuam para a redução de 
mortes na estrada.

Até aqui, o condutor tem vindo a ser 
sempre responsabilizado pelos aciden-

PROFESSOR RUI RIBEIRO, ANSR

ERRO HUMANO É INEVITÁVEL E DEVE SER 
SUPORTADO POR INFRAESTRUTURAS EFICIENTES

tes na estrada. Segundo Rui Ribeiro, este 
paradigma está a mudar em Portugal e 
na Europa, e começa-se a pensar num 
sistema de transporte seguro que prevê 
os erros cometidos pelos condutores ou 
outros utilizadores da via.

“Não temos de ir para a estrada e, de 
uma distração ou de um erro que pos-
samos fazer, pagar por isso com a nossa 
vida”, sublinhou Rui Ribeiro.

Na ótica do presidente da ANSR os 
automóveis fabricados hoje em dia já 
incluem bastantes avanços tecnológicos 
e sistemas de segurança que os tornam 
mais seguros em caso de acidente, e 
por isso há que investir na infraestruturas, 
para que estas possam estar ao nível dos 
automóveis e contribuir para a redução 
do número de vítimas mortais.

Rui Ribeiro deu dois exemplos de boa 
engenharia, os separadores de via cen-
tral que impedem que um veículo pas-
se de uma faixa para a outra, evitando 
uma colisão frontal e as bandas laterais 

sonoras que alertam os condutores para 
a probabilidade de acidente.

O dirigente da Autoridade para a Segu-
rança Rodoviária não consegue prever 
com exatidão quando será possível cum-
prir com o objetivo de “Zero Mortos na 
Estrada Todos os Dias”, mas garante que 
as estimativas apontam para que entre 
2021 e 2030 haja uma redução de pelo 
menos 50% no número de vítimas mortais 
e feridos graves.

A ANSR tem vindo a desenvolver diver-
sas atividades que estão refletidas no 
Plano Nacional de Fiscalização materia-
lizado pelas forças de segurança e inter-
vindo junto das entidades gestoras para 
perceber o que pode ser melhorado nas 
estradas.

“Se houver uma curva onde haja aci-
dentes todos os anos, temos de ir perce-
ber o que pode ser feito para melhorar 
essa probabilidade”, explicou Rui Ribeiro.

Noutra perspetiva, Rui Ribeiro garante 
que os comportamentos responsáveis na 
estrada devem ser induzidos às crianças 
desde a idade escolar, tal como se faz 
hoje com a separação do lixo.

“Se assim for, obviamente teremos uma 
geração muito mais preparada e para a 
qual as questões de sinistralidade e com-
portamentos na estrada serão intrínse-
cas”, refletiu o presidente da ANSR.

Rui Ribeiro expressou ainda o desejo de 
a ANSR deixar de cobrar coimas, pois esse 
seria um sinal de que todos os conduto-
res se portam de forma exemplar. Apesar 
de não acreditar na concretização deste 
desejo para um futuro próximo, Rui Ribeiro 
revelou confiança na mudança dos tem-
pos, que segundo o dirigente da ANSR 
trarão menos mortos e menos acidentes 
graves nas estradas portuguesas.

Zero Mortos
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João Carvalho, presidente da Autori-
dade da Mobilidade e dos Transportes 
(AMT) foi um dos representantes que 
apelou em nome da campanha “Zero 
Mortos na Estrada Todos os Dias”.

Para o dirigente, a redução do número 
de sinistros e mortes na estrada depen-
de em grande parte do comportamento 
humano. “Apesar de as infraestruturas, as 
tecnologias e a mobilidade dos equipa-
mentos ter avançado bastante nos últi-
mos anos, o comportamento humano 
parece não acompanhar essa evolução, 
sendo o fator com maior probabilidade 
de “erro”.

“A tecnologia pode evoluir, mas o ser 
humano é o fator fundamental para o su-
cesso de qualquer estratégia”, sublinha o 
presidente da AMT.

João Carvalho defende que a estra-
tégia deve passar essencialmente por 
educar. Educar desde a infância, co-
meçando por transmitir às crianças em 
idade escolar que os veículos não são 
meros meios de transporte, pois a sua 
condução acarreta grandes responsa-
bilidades, e preparando-as como futuros 
condutores.

Apesar de a AMT não ter uma relação 
direta com a segurança rodoviária, João 
Carvalho destaca o papel da Autorida-
de em termos de defesa e promoção 
do bem público e de uma mobilidade 
inclusiva, segura e eficiente que leva esta 
entidade a assegurar o bom estado dos 
transportes e das rodovias em que estes 
circulam. No final do dia resta apenas es-
perar que os condutores cumpram a sua 
parte e cheguem a casa são e salvos.

COMPORTAMENTO HUMANO NA ESTRADA  
NÃO ACOMPANHA A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

DR. JOÃO CARVALHO, AMT

22 ANCIA n.º 11

Zero Mortos



Jorge Delgado, Secretário de Estado 
das Infraestruturas, foi um dos represen-
tantes convidados para dar voz ao ape-
lo de “Zero Mortos na Estrada Todos os 
Dias”. O responsável garante que o cami-
nho para Zero Mortos na Estrada Todos os 
Dias ainda é longo e requer trabalho diá-
rio tanto por parte das entidades como 
dos condutores.

JORGE DELGADO, SECRETÁRIO DE ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS

CENTROS DE INSPEÇÃO SÃO FATOR CHAVE  
NA REDUÇÃO DA SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA

No âmbito do Ministério das Infraes-
truturas, a manutenção, a conservação 
e a segurança das infraestruturas rodo-
viárias é uma preocupação constante, 
tal como a manutenção da qualidade e 
dos critérios de fiscalização dos centros 
de inspeção automóvel, tendo em vista a 
diminuição da sinistralidade rodoviária e 
do número de vítimas mortais.

Para o Secretário de Estado, “os Cen-
tros de Inspeção Automóvel são um fator 
chave na redução da sinistralidade rodo-
viária”, garantindo a conformidade das 
condições de circulação dos veículos a 
bem de quem conduz e de quem se cru-
za com eles.

Contudo, não basta os veículos circula-
rem em condições. É necessário que as 
infraestruturas correspondam à boa con-
formidade dos veículos que nelas circu-
lam, e essa tem sido uma preocupação 
constante e sistemática da Infraestrutu-
ras de Portugal que todos os dias úteis in-
veste cerca de meio milhão de euros na 
conservação e segurança das estradas 
portuguesas.

Segundo Jorge Delgado, a Infraestru-
turas de Portugal tem um sistema que 
cataloga e classifica as estradas em fun-
ção do seu estado de conservação e por 
consequência o seu nível de segurança. 
Dessa forma a organização vai tentando 
perceber qual a prioridade nas interven-
ções a fazer ao longo dos anos. 

“Estamos também a evoluir na criação 
de sistemas de gestão ainda mais com-
plexos e mais eficazes, que vão permitir 
antecipar e resolver problemas de forma 
ardilosa e eficaz”, explicou o Secretário 
de Estado das Infraestruturas.

Contudo, Jorge Delgado sublinha 
que apesar da redução do número de 
acidentes durante o período de confi-
namento resultante da pandemia, o re-
gresso à parcial normalidade trouxe com 
ele um acréscimo de mortes na estrada, 
algo que não seria de esperar.

Assegurando a conformidade dos veí-
culos e as boas condições das infraes-
truturas onde estes circulam, resta aos 
condutores desempenhar o seu papel 
de assumir uma condução defensiva e 
que respeite as normas da estrada.

Zero Mortos
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O Chefe da Divisão de Segurança Ro-
doviária da PSP, Subintendente Virgílio Sá, 
foi o rosto escolhido pela entidade de se-
gurança pública para transmitir a men-
sagem que apela a um comportamento 
mais consciente e responsável nas estra-
das portuguesas.

Para o Subintendente da PSP, a sinistra-
lidade rodoviária não é uma fatalidade, 
pois pode ser evitada. Tudo depende das 
medidas que vierem a ser adotadas, do 
grau de cumprimento dessas medidas e 
essencialmente da capacidade de mobi-
lização da sociedade para este problema.

“A diminuição da sinistralidade está di-
retamente associada aos comportamen-
tos que adotamos na estrada, ao respei-
to que temos por nós próprios e pelos 
outros e pelo cumprimento rigoroso das 
normas de circulação rodoviária”, revela 
Virgílio Sá. 

Ao associarmos a esses comportamen-
tos a adoção de uma condução segura, 
de acordo com as condições de segu-
rança dos veículos e com mais e melho-
res vias de circulação, a sinistralidade 
poderá reduzir drasticamente. Mas como 
acontece com todas as regras, para fun-
cionarem precisam de ser cumpridas e 
para isso é necessário haver fiscalização.

Questionado sobre o facto de os con-
dutores profissionais morrerem menos 
na estrada do que os condutores não 
profissionais, o Subintendente da PSP 
garante que tal se deve ao facto de os 
condutores profissionais terem acesso a 

APELA A UM COMPORTAMENTO MAIS 
CONSCIENTE E RESPONSÁVEL NAS ESTRADAS 
PORTUGUESAS

VÍRGILIO SÁ, SUBINTENDENTE DA PSP

formação profissional, adquirirem mais 
experiência e serem expostos a sistemas 
de controlo automáticos, como é o caso 
do tacógrafo.

No seguimento das medidas de confi-
namento impostas em março, Virgílio Sá 
confirma que a intensidade do tráfego 
diminuiu bastante e com ela o número 
de acidentes. Contudo, o Chefe da Di-
visão de Segurança Rodoviária da PSP, 
revela que menos trânsito pode implicar 
uma maior velocidade e ter como conse-
quência acidentes de maior gravidade. 
Para que isto não aconteça, é importan-
te que os condutores se mentalizem que 

as regras da estrada devem ser respeita-
das mesmo quando o tráfego é menor.

A PSP tem-se constituído como um ele-
mento fundamental na prevenção de 
acidentes rodoviários, através de uma 
fiscalização apoiada, direcionada e in-
formada sobre as causas dos acidentes 
de viação. Sensibilizar é o primeiro passo 
para que os condutores percebam que 
não é apenas a sua vida que está em 
jogo, mas a de todos os que circulam 
na estrada. Passo a passo, caminhamos 
para um futuro mais seguro, mas a rapi-
dez dos passos depende da atitude de 
todos.
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Notícia

A assembleia geral da ANCIA elegeu 
os órgãos para o triénio 2020-2022 a 25 
de junho, em Coimbra, e voltou a esco-
lher Paulo Areal como presidente da as-
sociação.

Eleito pela primeira vez em 2014, Paulo 
Areal vai cumprir assim o terceiro manda-
to enquanto presidente da ANCIA e será 
acompanhado por Fernando Teixeira 
como Presidente da Assembleia Geral e 
Valter Branco como presidente do Con-
selho Fiscal. Até 2022, a nova Direção 
prevê reforçar parcerias, continuar a de-
fender a atividade e valorizar o sistema 
de inspeções.

“O diálogo e cooperação com a Tutela, 
o Governo e os parceiros institucionais, 
interessados em promoverem políticas 
de melhoria do ambiente rodoviário e da 
qualidade do ar encontram na ANCIA 
um forte aliado“, referiu o presidente da 
ANCIA.

Para Paulo Areal ainda há muitas mu-
danças a aplicar para que a estrada 
possa ser um lugar seguro. No que diz 
respeito à sua competência, a ANCIA vai 
continuar a lutar pela aprovação de me-

DIREÇÃO DA ANCIA RECONDUZIDA PARA NOVO MANDATO

didas que assegurem a conformidade 
dos veículos e que diminuam o número 
de acidentes rodoviários.

Uma dessas medidas é a entrada em 
vigor da obrigatoriedade de inspeção a 
motociclos, triciclos e quadriciclos, para 
a qual os centros de inspeção já estão 
preparados há vários anos.

“A inspeção técnica não é um custo, 
mas um contributo para a melhoria das 
condições de segurança dos veículos, 
salvando vidas”, alerta o dirigente da AN-
CIA que reconhece que os utilizadores 
olham para inspeção automóvel como 
uma punição e não como um meio de 
controlo da segurança dos veículos.

Um dos objetivos para os próximos três 
anos passa por reforçar a sensibilização 
junto dos condutores para a real impor-
tância da inspeção técnica e o seu con-
tributo para a segurança das estradas 
portuguesas. 

Além da eleição dos órgãos sociais, 
a Assembleia Geral aprovou também o 
Relatório de Atividades, o Relatório de 
Contas e o Parecer do Conselho Fiscal 
de 2019.

Com a eleição de novos 
Órgãos Sociais a ANCIA é 
agora composta da seguinte 
forma:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE:
Fernando Teixeira (Inspauto)
1.º SECRETÁRIO:
Pedro Rocha (Inspeauto)
2.º SECRETÁRIO:
Maria Stela Pinto (CIV)

DIREÇÃO
PRESIDENTE:
Paulo Areal (Dourasil)
VICE-PRESIDENTE:
Carlos Santos (CIL)
VOGAL:
Giuseppe Nigra (Controlauto)
VOGAL:
Sérgio Vitorino (DEKRA)
VOGAL:
Paulo Lara (J. Lara)
VOGAL:
Júlio Sarmento (Betorel)
VOGAL:
Luís Ferreira (TBO&M)

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE:
Valter Branco (CIVAM)
VOGAL:
Marta Travassos (Centrovia)
VOGAL:
Jorge Silva (Inspeágueda)

“A inspeção técnica não é um custo, 
mas um contributo para a melhoria das 
condições de segurança dos veículos, 
salvando vidas”
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Notícia

A primeira grande revisão ao Regula-
mento de Sinalização de Trânsito entrou em 
vigor a 20 de abril e introduziu novos sinais 
que têm como objetivo comunicar melhor 
com quem os vê e contribuir assim para 
mais segurança nas estradas portuguesas.

Esta revisão visa o aperfeiçoamento e a 
atualização da sinalização rodoviária em 
conformidade com o Código da Estrada 
e em alinhamento com o Plano Estraté-
gico Nacional de Segurança Rodoviária 
– PENSE 2020.

Os novos sinais vão trazer melhorias na 
segurança rodoviária e na proteção dos 
mais vulneráveis, especialmente dentro 
das localidades, com a introdução do 
novo sinal H46 – Zona residencial ou de 

PUBLICADOS NOVOS SINAIS DE TRÂNSITO
coexistência, que indica a entrada numa 
zona onde coexistem peões e veículos e 
onde vigoram regras especiais de trânsi-
to estabelecidas no Código da Estrada.

A implementação dos novos sinais 
deve estar de acordo com as regras de 
dimensionamento constantes no manual 
de apoio às “Zonas Residenciais ou de 
Coexistência”, elaborado e aprovado 
pela ANSR.

Outras novidades são também o sinal 
de “Zona 30”, que delimita uma área em 
que os veículos não podem circular a 
mais de 30 quilómetros por hora, novos 
sinais de informação, novos símbolos de 
indicação turística, geográfica, ecológi-
ca e cultural.

No dia 17 de junho de 2020, a AN-
CIA participou no “The Road Safety 
Performance Index Award 2020”, 
evento online promovido pela Euro-
pean Transport Safety Council (ETSC). 
A Estória foi o país vencedor do pré-
mio ETSC Road Safety Performance 
Index (PIN), na sequência dos sig-
nificativos investimentos efetuados 
no âmbito da segurança rodoviária, 
que possibilitaram progressos na re-
dução da mortalidade nas estradas. 

De acordo com o relatório da ETSC, 
Portugal surge em destaque pela re-
dução no número de mortos duran-
te o período 2010-2019, apesar da 
realidade Nacional de sinistralidade 
rodoviária se manter preocupante.

ESTÓNIA VENCE 
THE ROAD SAFETY 
PERFORMANCE 
INDEX AWARD 2020

No dia 10 de setembro de 2020, a ANCIA 
participou no Webinar realizado pela Uni-
versidade Carlos III de Madrid em colabora-
ção com AECAITV sobre a «Inspeção ITV de 
Emissões de Poluentes em Veículos Automó-
veis». O evento contou com a participação 
do Ministério da Indústria, Comércio e Turis-
mo e o Ministério da Transição Ecológica e 
do Desafio Demográfico, além de especia-
listas na área.

Com o objetivo de partilhar uma visão 
do que está a ser feito na Europa relati-
vamente às novas técnicas de inspeção 
de veículos, as administrações apresen-
taram um panorama das duas políticas 
europeias de homologação de veículos, 
relativamente às suas emissões e políti-
cas de melhoria da qualidade do ar.

Foi ainda apresentada uma iniciativa 
da AECA-ITV – um estudo que está a ser 
realizado com a colaboração da Univer-
sidade Carlos III de Madrid –, relativa ao 
desenvolvimento de uma nova metodo-
logia de inspeção ITV baseada em emis-
sões de NOx e de partículas poluentes.

WEBINAR SOBRE 
EMISSÕES POLUENTES

WEBCONFERÊNCIA
COVID-19

No dia 14 de maio de 2020, o IMT - Insti-
tuto da Mobilidade e dos Transportes rea-
lizou uma webconferência com o tema 
«Covid-19 - A mobilidade e os transpor-
tes» para promover a reflexão sobre as 
questões da mobilidade e dos transpor-
tes no contexto da Covid-19. 

Com a declaração do estado de emer-
gência que levou ao fecho de fronteiras 
para contenção da disseminação do 
vírus, o setor dos transportes e da mobili-
dade começou a assistir a profundas al-
terações que levaram à necessidade de 
refletir e perspetivar acerca do impacto 
futuro nos transportes e na mobilidade 
por especialistas de destaque do setor.

A abertura foi realizada pelo Secretário 
de Estado da Mobilidade, Dr. Eduardo 
Pinheiro, em representação do Ministro 
do Ambiente e da Ação Climática, João 
Pedro Matos Fernandes, e teve como mo-
derador da sessão o Presidente do IMT, 
Eduardo Feio. O encerramento esteve a 
cargo do Secretário de Estado das In-
fraestruturas, Jorge Delgado.
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Notícia

A ANCIA esteve presente no evento pro-
movido pela CITA, em Estocolmo, “Rotei-
ro para veículos mais seguros 2030” que 
contou com a colaboração de várias en-
tidades, entre elas a Global NCAP. O obje-
tivo da convenção centrou-se em avaliar 
os avanços feitos durante a década de 
ação das Nações Unidas para a Segu-
rança Rodoviária (2011-2020).

Especialistas de renome mundial 
preencheram as sessões onde foram de-
batidos temas como ações prioritárias 
para a segurança dos veículos e a cons-
trução de um mercado pela segurança, 
sempre com o ano de 2030 como meta.

O presidente da CITA, Gerhard Muller, 
foi um dos especialistas que discursou 
no evento, sensibilizando a plateia para 
a “Conformidade do Veículo para toda 

CITA DEBATE SEGURANÇA DOS VEÍCULOS ATÉ 2030
a vida”. Gerhard destacou o quinto ob-
jetivo do Global Road Safety Performan-
ce que indica que até 2030 100% dos 
veículos novos e usados devem respeitar 
os padrões de segurança de alta quali-
dade recomendados pela ONU, pelos 
Regulamentos Técnicos Globais ou por 
requisitos de desempenho nacionais re-
conhecidos e equivalentes.

Espanha foi um dos países aplaudidos 
pelas boas práticas em tornar os veícu-
los mais seguros, devido à aplicação de 
obrigatoriedade na inspeção técnica 
aos veículos a motor com duas rodas, 
tendo conseguido reduzir as fatalidades 
com acidentes rodoviários em 18%. 

No evento foram também abordados 
temas mais expansivos que passaram 
pelas melhores tecnologias disponíveis 

p
u

b
lic

id
a

d
e

Salvador Caetano

Lusilectra

FOCADOR
DE FARÓIS

Saiba mais em...

Website: www.lusilectra.comEmail: lusilectra@lusilectra.pt Tlf: 226 198 750

para estabelecer mais segurança nas 
estradas e as prioridades para a próxima 
década.

A conformidade dos veículos durante 
toda a sua vida útil foi um tema presente 
em todos os painéis de debate, sendo que 
ficou estabelecido que a asserção da con-
formidade não deve passar apenas pelos 
veículos mais novos, mas também nos veí-
culos usados e importados. Um veículo tem 
em média 20 anos de vida útil e por isso 
a sua segurança deve ser assegurada du-
rante todo o seu período de vida. 

O evento realizado pela CITA inseriu-se 
no âmbito da 3.ª Conferência Ministerial 
Global de Segurança Rodoviária que de-
correu em Estocolmo e assinalou o fim do 
período de 10 anos de ação da ONU no 
que toca à Segurança Rodoviária.
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Breves

O Instituto da Mobilidade e dos Transpor-
tes (IMT) divulgou o Relatório das Inspe-
ções Técnicas 2019 que regista uma taxa 
de reprovação de 9,02 por cento dos veí-
culos inspecionados, num total de 542.379 
reprovações em 6.013.824 inspeções. 

A Taxa de Reprovação Nacional dimi-
nuiu de 9,55% em 2018 para 9,02% em 
2019, numa tendência de estabilidade 
que se mantém ao longo do último quin-
quénio, rondando 10% do total de veícu-
los verificados pelos Centros.

O Relatório Anual do IMT relativo à ati-

INSPEÇÕES 2019: 542.379 VEÍCULOS REPROVADOS

CONFERÊNCIA DOS 40 ANOS DO FUNDO  
DE GARANTIA AUTOMÓVEL

No dia 25 de setembro de 2020, a Auto-
ridade de Supervisão de Seguros e Fun-
dos de Pensões (ASF) realizou uma Con-
ferência para assinalar os 40 anos de 
atividade do Fundo e Garantia Automó-
vel e debater sobre a sinistralidade auto-
móvel em que o responsável não possui 
seguro de responsabilidade civil automó-
vel válido. A conferência aconteceu em 
formato videoconferência e contou com 
a participação da ANCIA. 

Esta iniciativa, enquadrada na cam-
panha “Sem seguro não é seguro”, que 
procurou alertar os condutores para a 
importância do seguro de responsabili-
dade civil automóvel enquanto elemento 
da segurança rodoviária e contou com a 
presença do Senhor Ministro da Adminis-
tração Interna, Eduardo Cabrita, e do Se-
nhor Secretário de Estado das Finanças, 
João Nuno Mendes.

No primeiro painel foi apresentado o 
estudo «Caraterização dos sinistros em 
que o responsável não possui seguro 

válido», elaborado por uma equipa de 
especialistas da AIDA - Portugal, Secção 
Portuguesa da Associação Internacional 
de Direito dos Seguros. 

No segundo painel o tema de discus-
são centrou-se na «prevenção da condu-
ção sem seguro obrigatório de responsa-
bilidade civil automóvel» e contou com 
as intervenções de Rui Ribeiro, Presidente 
da Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária e do Professor Pedro Romano 

Martinez, da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa.

No terceiro painel foi realizada a ceri-
mónia de obliteração do selo comemora-
tivo dos 40 anos do FGA, que contou com 
a participação de João Nuno Mendes, 
Secretário de Estado das Finanças, João 
Bento, Presidente dos Correios de Portu-
gal, S.A., e Margarida Corrêa de Aguiar, 
Presidente da Autoridade de Supervisão 
de Seguros e Fundos de Pensões.

vidade de inspeção técnica de veículos 
desenvolvida no continente, em 2019, dis-
ponibiliza indicadores obtidos através do 
sistema informático das inspeções, que 
recolhe as mensagens enviadas pelos 
Centros quando da realização de Inspe-
ções Técnicas de Veículos Rodoviários. 

O tratamento estatístico destes dados 
permite acompanhar a atividade e ges-
tão dos Centros de Inspeção e caracte-
rizar a evolução da atividade inspetiva 
nos últimos 5 anos (2015-2019).

De acordo com o relatório, no final do 

ano de 2019, o Parque Inspetivo era cons-
tituído por 218 Centros de Inspeção, mais 
7 do que em 2018, dos quais 100 são da 
Categoria A e 118 da Categoria B.

Para além das Inspeções Técnicas Perió-
dicas, realizam-se inspeções para atribui-
ção de nova matrícula, inspeções extraor-
dinárias (por motivo de acidente, controlo 
de elementos de identificação e confirma-
ção das condições de segurança em ca-
sos específicos regulamentados), algumas 
inspeções determinadas ou realizadas 
pelo IMT e ainda inspeções facultativas.
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Breves

A ANCIA assinalou o 25.º aniversário 
com um almoço comemorativo que re-
uniu centenas de convidados, nomea-
damente associados, parceiros e respon-
sáveis do setor da segurança rodoviária, 
forças de segurança e antigos presiden-
tes que marcaram a história da Associa-
ção, como Manuel Correia de Brito, o pri-
meiro presidente da ANCIA, num convívio 
e troca de ideias sobre a importância 
das IPO, números da sinistralidade, mobi-
lidade e proteção do meio ambiente. Os 
associados e convidados foram home-
nageados com entrega de lembranças.

A abertura esteve a cargo de Paulo 
Areal, presidente da ANCIA, que desta-
cou que o trabalho ao longo destes 25 
anos «tem sido intenso e a Associação foi 
acumulando experiência e um elevado 
património de credibilidade, prestígio e 
representatividade na sociedade civil».

Criada em 1995, a ANCIA contribui há 

Memória

25 ANOS A FAZER HISTÓRIA  
NA SEGURANÇA RODOVIÁRIA
ANCIA assinalou o seu 25.º aniversário num almoço comemorativo que reuniu 
centenas de convidados composto por entidades representativas do setor da 
segurança rodoviária, a 17 de janeiro, no Centro Cultural de Cascais. 

25 anos para a modernização e rigor da 
atividade dos centros de inspeção e in-
tervém junto das entidades competentes 
para promover o desenvolvimento do 
setor da segurança rodoviária. O respon-
sável afirma que a ANCIA «continuará a 
ter uma intervenção fundamental junto 
do Governo e da Tutela bem como con-
tinuará a promover um conjunto de ativi-
dades que vão para além daquilo que é 
a sua função de associação empresarial, 
ciente da sua responsabilidade social».

Apesar do aniversário ser um momento 
de celebração, Paulo Areal não deixou 
de frisar o muito que ainda há para fazer, 
«quer ao nível do alargamento da ins-
peção a todos os veículos a motor que 
circulam na via pública, quer no âmbito 
da estabilidade e sustentabilidade das 
entidades que exercem esta atividade». 

Márcia Cabanelas, Presidente da As-
sembleia Geral da ANCIA, agradeceu 

aos Fundadores da Associação e a to-
dos os que, ao longo destes 25 anos, têm 
acompanhado e contribuído para o su-
cesso da ANCIA, fazendo parte da sua 
história. 

O evento terminou com uma homena-
gem aos parceiros, associados e amigos 
da Associação, com a entrega de uma 
medalha comemorativa do 25º aniver-
sário, que assinala esta importante data 
na história da ANCIA e do importante tra-
balho desenvolvido pelos Associados na 
construção de um ambiente rodoviário 
cada vez mais seguro e ecológico. 

Foi também apresentada uma edição 
especial da Revista ANCIA que conta 
com uma seleção de entrevistas, desig-
nadamente, dos Secretários de Estado 
das Infraestruturas e da Mobilidade, as-
sim como o registo dos principais mo-
mentos que fazem parte da história da 
Associação.
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Breves

A ANCIA participou no evento Webi-
nar CITA/INTEL: «From Driving Assistan-
ce Systems To Automated Driving: The 
Perspective Of a Technology Supplier». 
A abertura esteve a cargo do Diretor 
Executivo do CITA, Eduard Fernández, 
tendo contado com uma apresenta-
ção de Stephane Boispean da Intel 
Corporation.

Os veículos autónomos são um dos 
principais fatores de mudança na in-
dústria automóvel e, ao colocarem a 
segurança em primeiro lugar, podem 
aumentar a segurança rodoviária. 

WEBINAR CITA/INTEL: ”FROM DRIVING 
ASSISTANCE SYSTEMS TO AUTOMATED 
DRIVING: THE PERSPECTIVE  
OF A TECHNOLOGY SUPPLIER”

AFESP PROMOVE DEBATE SOBRE MATURIDADE  
DA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA EM PORTUGAL

No entanto, e devido à complexa in-
teração dos veículos com o ambiente 
rodoviário, torna-se necessário definir 
regras para o comportamento destes 
veículos nos requisitos de teste.

Com o intuito de abordar questões 
de segurança e a forma como a in-
dústria irá mostrar que veículos au-
tónomos vão tomar boas decisões, 
Stephane Boispean, da Intel Corpora-
tion, realizou uma apresentação onde 
foram abordados os objetivos a perse-
guir para os próximos anos no âmbito 
dos veículos autónomos.

A ANCIA esteve presente no evento 
realizado pela AFESP- Associação Portu-
guesa de Sinalização Rodoviária com o 
tema: ”Segurança Rodoviária: A maturi-
dade da Sinalização Rodoviária em Por-
tugal”, que se realizou no dia 15 de ja-
neiro, no Palácio Sottomayor, em Lisboa.

Neste evento foi apresentado o estudo 
elaborado pela PwC sobre a maturação 
da sinalização em Portugal onde espe-
cialistas do setor analisaram e discuti-
ram os desafios que se colocam à se-
gurança rodoviária e à importância da 
regulação do setor.

No estudo apresentado, concluiu-se 
que em condições normais de visibi-
lidade, a sinalização vertical é a mais 
relevante, mas que, no entanto, em con-
dições de visibilidade condicionada, o 
tipo de sinalização mais importante são 
as marcas rodoviárias. 

No entanto, nas Estradas Municipais, as 
marcas rodoviárias e a sinalização verti-
cal são os tipos de sinalização que apre-
sentam pior estado de conservação, e, no 
que diz respeito aos IP/IC/EN, as marcas 
rodoviárias são as que carecem maiores 
melhorias em termos de quantidade e 
qualidade. Já a sinalização luminosa é, 
em todos os tipos de vias, a considerada 
em melhor estado de conservação. 

De acordo com a mesma fonte, segui-
da das marcas rodoviárias, a sinaliza-
ção temporária foi considerada a que 
apresenta piores condições em termos 
de quantidade e qualidade. Sob condi-
ções de visibilidade reduzida, os utentes 

sentem pouca segurança a atravessar 
uma passadeira.

O evento contou, ainda, com a realiza-
ção de um debate onde esteve presen-
te, designadamente, a Vice-Presidente 
da ANSR, Ana Tomaz.
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