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Editorial

Este primeiro número do Boletim da Prevenção Rodoviária Açoriana
( ) vai, com certeza, revelar-se como um marco importante na
história da associação.

A P.R.A., fundada em Ponta Delgada, vê a sua escritura lavrada como
associação civil privada assim como publicados os seus estatutos no dia
11 deAgosto de 1978 (Jornal Oficial nº 38, de 7 de Novembro de 1978).

É uma associação sem fins lucrativos, com responsabilidade jurídica,
administração e funcionamento autónomo, exercendo a sua acção em
toda a RegiãoAutónoma dosAçores.

O seu objectivo principal era e é, a prevenção dos acidentes e a redução
das suas consequências.

Pela Resolução nº 185/82, a P.R.A. foi declarada pessoa colectiva de
utilidade pública.

Ao longo destes 23 anos de existência, um conjunto de pessoas, com
muita dedicação e, por vezes, com sacrifício pessoal, manteve activa a
associação tomando as iniciativas possíveis de serem levadas a cabo e
lutou para que o número dos seus associados fosse gradualmente
crescendo.

Com esta publicação pretende-se aumentar o seu poder de penetração
na comunidade açoreana, que seja ainda mais conhecida e, ao mesmo
tempo, reunir, de uma forma esclarecedora, um conjunto de informações
que possa transmitir aos que a receberem, ideias de como deve ser a
conduta perfeita na condução de veículos em circulação rodoviária.

Será também um espaço onde todas as pessoas e, principalmente os
seus associados possam expressar as suas opiniões quanto à matéria
que, na generalidade, dominará os assuntos tratados -

.

Sinto-me extremamente honrado por ter a oportunidade de escrever este
primeiro editorial.

Deixo a garantia que todos os que estão ligados a esta associação tudo
farão para que as expectativas que possam ser criadas com esta nova
iniciativa sejam integralmente satisfeitas.

P.R.A.

A SEGURANÇA
RODOVIÁRIA

“O seu objectivo
principal … é, a
prevenção dos
acidentes e a
redução das suas
consequências.”

“... um espaço
onde todas as
pessoas ...
possam
expressar as
suas opiniões...”

Dr. Walter
Adrahi
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Análise

Apesar das diversas campanhas levadas a efeito no Continente pelas entidades
competentes, nomeadamente nos períodos de maior circulação rodoviária - Natal, Ano
Novo, Páscoa e Férias de Verão (Agosto) -

, e feridos ligeiros que engrossam os
atendimentos nos hospitais do País.
Os prejuízos para as Seguradoras são elevados.
Viajar de automóvel e de motociclo nas autoestradas (A-), nas estradas nacionais (EN-),
itinerários principais (IP-) e itinerários complementares (IC-) começa a deixar
preocupados a grande maioria dos automobilistas e dos motociclistas portugueses.
Na edição de colecionador “O Estado da Nação” da revista VISÃO de 07 e Março, o
capítulo “Acidentes de viação - mortes nas estradas” é intitulado de “

”.
As estatísticas atestam esta realidade.
Nos últimos 5 anos (1996-2000) a média de mortes nas estradas do Continente foi de
1856 pessoas/ano, o que se traduz na morte de .
O resultado da Operação Páscoa 2002 não trouxe nada de novo, de positivo. Dos
inúmeros acidentes verificados nas estradas do Continente, no fim de semana
prolongado da Páscoa, 23 pessoas perderam a vida, 75 ficaram gravemente feridas de
entre 585 feridos.
A média de mortes por acidentes rodoviários em Portugal é a pior de toda a União
Europeia. Registamos mortes por cada 10 000 habitantes, enquanto a média
europeia cifra-se em .
Dos estudos efectuados conclui-se que o é o dia em que se regista o maior
número de acidentes e de vítimas mortais e são os jovens entre os 20 e os 24 anos que
mais morrem nas estradas portuguesas.
As campanhas de sensibilização, promovidas pelo Ministério da Administração Interna
(MAI), nomeadamente a famosa Tolerância Zero, mais não visam do que o cumprimento
do Código de Estrada.
O contributo das Escolas de Condução na formação dos jovens condutores e das
Forças de Segurança Pública na fiscalização, são fundamentais para a diminuição da
sinistralidade nas estradas do País.

os acidentes não param de acontecer com
graves consequências traduzidas no elevado número de mortos, feridos graves, muitos
dos quais ficam com incapacidades permanentes
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“… os acidentes
não param de
acontecer ...
elevado número
de mortos,
feridos graves,
muitos dos
quais ficam
com
incapacidades
permanentes...”

“... a média de
mortes nas
estradas do
Continente foi
de 1856
pessoas/ano …

.”
5 pessoas por
dia

Prof. Luís
S. Melo
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portuguesa...
A evolução da sinistralidade
rodoviária verificada na
Região Autónoma dos
Açores, tem acompanhado
a evolução do Continente:
um decréscimo gradual do
número de acidentados
falecidos naqueles sinistros.

Verifica-se também uma
diminuição simultânea do
número de sinistros, embora
tenham aumentado aqueles
considerados graves.

A P.R.A. desenvolverá esta
m a t é r i a e m p r ó x i m o
Boletim, tanto mais que as
c o n s e q u ê n c i a s d a
sinistralidade rodoviária não
se mantêm uniformes em
todas as ilhas. Interessa
pois, não só identificar
essas flutuações, como
encontrar razões para as
d i f e r e n ç a s q u e s e
verificarem.

Nº Total de Mortos - R.A.A.
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“... na Região
Autónoma dos
Açores... um
decréscimo
gradual do
número de
acidentados
falecidos...”

“... as
consequências
da sinistralidade
rodoviária não
se mantêm
uniformes em
todas as ilhas.”

Engº Luís
S. Paiva
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Ensino

Foi considerado conveniente
que, neste primeiro Boletim da
“ P r e v e n ç ã o R o d o v i á r i a
Açoriana”, fossem incluídas
a l g u m a s r e f e r ê n c i a s à
evo lução do Ens ino da
C o n d u ç ã o n a R e g i ã o
Autónoma dosAçores.

Parece ser lógica esta opção
pois são as Escolas de
Condução que preparam, para
admissão a exame, os
condutores que posteriormente
têm acesso à circulação
rodoviária.

N e s s a s c i r c u n s t â n c i a s ,
p a s s a m a s e r a q u e l e s
c o n d u t o r e s o p r i n c i p a l
elemento interveniente na
sinistralidade rodoviária, sendo
s e m p r e e l e s q u e , c o m
excepção de muito raras
situações, podem prever e
d o m i n a r o “ a c i d e n t e
rodoviário”.

Daí a enorme influência das Escolas de Condução na preparação dos candidatos para a
admissão à condução na via pública.

Poderemos afirmar que o ensino da condução na Região Autónoma dos Açores evoluiu
por 3 fases fundamentais:

a) A primeira, cerca dos anos 80, em que houve recurso aos “Instrutores por Conta
Própria” para ser garantido o ensino da condução em todas as ilhas. Eles
exerceram essa actividade, considerada do maior interesse, nas ilhas do Pico,
Flores e Graciosa, acabando, mais tarde, por se transformar e estabelecer como
“Escolas de Condução”.

b) Posteriormente, estando coberta toda a Região com escolas de condução, o
estabelecimento de novas escolas foi limitado, pela legislação aplicável, à
verificação de uma relação escolas/residentes no concelho, que inviabilizou a
instalação de novas escolas.

c) por fim, com a actual legislação - liberalizadora, embora condicionada à
apresentação de documentação orientada para a prática de melhoria da
qualidade do ensino - foi autorizada a instalação de diversas escolas.

Desta evolução resulta o funcionamento actual de 32 escolas de condução, repartido do
seguinte modo: 13 em S. Miguel, 9 na Terceira, 2 no Faial, 3 no Pico, 2 em S. Jorge e 1
por cada uma das restantes ilhas.

“… (os)
condutores...
principal
elemento
interveniente na
sinistralidade...
podem prever e
dominar o
acidente
rodoviário.”

“... actualmente,
estão garantidas
as condições de
acesso à
aprendizagem da
condução
automóvel, em
toda a Região.”

O ensino da condução
na Região

Engº Luís
S. Paiva
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Ensino

Admite-se que, actualmente,
estão garantidas as condições de
acesso à aprendizagem da
condução automóvel, em toda a
Região.

Verifica-se uma “sobre-oferta” do
ensino da condução, com uma
d i m i n u i ç ã o d a q u a l i d a d e
p r a t i c a d a , c o m o p ç õ e s
concorrenciais por vezes lesivas
dos candidatos ao ensino.

Estas circunstâncias aconselham
a uma tomada de consciência por
parte dos Directores de Escola,
o f e r e c e n d o q u a l i d a d e e
divulgando-a.

Por parte das entidades que
tutelam a actividade, deverão ser
disponibilizados meios que
permitam um acompanhamento
do ensino, não sob a forma
repressiva mas orientadora do
modo mais conveniente e idóneo
de ser ministrado o ensino.

“... circunstâncias
aconselham a
uma tomada de
consciência...
oferecendo
qualidade e
divulgando-a.”

“... deverão ser
disponibilizados
meios que
permitam um
acompanhamento
... sob a forma

… orientadora do
modo mais
conveniente e
idóneo de ser
ministrado o
ensino.”

Autónoma dos Açores

Também por parte da “Prevenção Rodoviária Açoriana” - como entidade vocacionada
para a formação no âmbito da segurança rodoviária - poderá ser dado um contributo
para a melhoria do ensino, através da organização de alguns cursos de formação, como
seja o de “Reciclagem de Instrutores” e outros considerados convenientes e oportunos.
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Actividades
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Campanhas de Sensibilização
Rodoviária

Sensibilizar os condutores e a
população em geral para o
cumprimento do Código de Estrada

Contribuir para a diminuição dos
acidentes nas estradas da R. A.
Açores

Execução de cartazes de grandes
dimensões com a colocação em
outdoors nas principais estradas

Spot’s publicitários para divulgação
(rádios e RTP/A)

Cartazes

Outdoors

Suportes

Spot’s publicitários

SMG  -  ER1-1ª e ER3-1ª

TER

HORTA

I -

Campanhas de Sensibilização e
Formação Rodoviária nas
escolas

Sensibilizar os jovens e a
comunidade educativa para a
problemática da segurança
rodoviária

Contribuir para a formação dos
jovens na área da sinalização e
trânsito

Realização de acções para alunos,
professores e encarregados de
educação

Divulgação nas escolas junto aos
Conselhos Executivos e Directores de
Turma

Divulgação nos órgãos da
comunicação social

Folhetos desdobráveis

Autocolantes

Pins / Porta-chaves

Transparências

Filmes

Ponta Delgada

Lagoa

II -

Condução em circuitos
fechados - Demonstrações

Possibilitar aos jovens os primeiros
contactos com a bicicleta e o
ciclomotor

Consciencializar os jovens para a
importância de cumprir o Código da
Estrada

Montagem de circuitos devidamente
sinalizados

Divulgação junto das escolas e órgãos
da comunicação social

Bicicletas

Ciclomotores

Equipamento de sinalização

Ponta DelgadaIII -

Junho / Setembro

Setembro a Novembro

Junho -  3 acções
Julho -  2 acções

Concurso
“Como é... como devia ser”

Sensibilizar as escolas para a
importância da sinalização rodoviária

Permitir que, através da expressão
plástica os alunos sugiram
alterações à circulação ou
sinalização junto às escolas

Promover contactos com os C.E.
escolares e os D.T. dos alunos
abrangidos para a divulgação do
concurso

Divulgação nos O.C.S.

Exposição de trabalhos

Entrega de prémios

Cartazes

Cartolinas

Materiais de pintura

Prémios: 3 viagens

(Açorline - 2 pessoas)

Horta

Ponta Delgada

Praia da Vitória

IV -

Demonstração de um choque
frontal a 40 Km/hora

Sensibilizar os alunos e a população
em geral para o combate à
sinistralidade e suas consequências

Salientar a importância do
cumprimento do Código da Estrada

Divulgação da actividade nas escolas
da Horta e nos O.C.S.

Vedação da zona de demonstração

Distribuição do Boletim da PRA e
brindes aos alunos e professores

Equipamento e material executado
pelos alunos da Esc. Secundária da
Horta, com o apoio da PRA

Professores e alunos de Física da
Esc. Secundária da Horta

HortaV -

5 de Maio (Dia Mundial do Trânsito)Apoio: SRHE, CMH, PSP

Boletim PRA
(trimestral)
Abril-Junho
Julho-Setembro
Outubro-Dezembro

Permitir uma presença regular da
PRA junto dos associados,
entidades, empresas e população
em geral

Divulgar as acções promovidas pela
PRA ou outras de interesse

Esclarecer os leitores associados
sobre diversos temas

Elaboração de 3 edições em 2002

Divulgação em toda a R.A.Açores

Ambos (concepção)

Tipografia Aníbal

R.A.AçoresVI -

Abril
Julho
Setembro

Apoios: PRP, SRHE/DROPTT, SREC,
Autarquias, Empresas, PSP, Outros

Acções de formação Contribuir para a formação contínua
(reciclagem) dos instrutores de
condução, condutores de veículos
de transporte de matérias perigosas
e motoristas de táxi

Formadores internos e convidados
(ANTRAM)

Material de apoio

F.S.E.

Ponta DelgadaVII -

Maio

Divulgação junto dos interessados,
empresas e O.C.S.

ACTIVIDADE OBJECTIVOS ESTRATÉGIA RECURSOS LOCAL / CALENDÁRIO
Actividades

P
la

no
 d

e 
A
ct
iv
id

ad
es

20
02

P
re

ve
nç

ão
 R

od
ov

iá
ri
a

A
ço

ri
an

a
P
re

ve
nç

ão
 R

od
ov

iá
ri
a

A
ço

ri
an

a

Data a definir



Os jovens e a
segurança rodoviária

PREVENÇÃO
RODOVIÁRIA
AÇORIANA

10

Formação Os jovens e a
segurança

A PRA - Prevenção Rodoviária
Açoriana, promoveu nos
Açores diversos cursos de
f o r m a ç ã o p a r a j o v e n s
ciclomotoristas, de Setembro
de 2000 a Fevereiro de 2002,
sendo emitidas 190 licenças
especiais.

Especialmente vocacionada
para a promoção da segurança
rodoviária e para a educação e
formação, com uma particular

Foto

incidência nas camadas mais jovens da população, a Prevenção RodoviáriaAçoriana, a
par de outras actividades que tem desenvolvido, nomeadamente junto das escolas, tem
dedicado especial atenção a cursos para jovens ciclomotoristas, que os habilitam a
conduzir aquele tipo de veículos a partir dos 14 anos, mediante certas e determinadas
condições.

Areferida licença permite apenas a condução de ciclomotores, ou seja, veículos de duas
ou três rodas, cuja velocidade não execeda, em patamar ou por construção, 45 Km/h e
que possuam motor de combustão interna de cilindrada não superior a 50 cm .

Reconhecendo que é no período de adolescência dos jovens que a estruturação da sua
identidade se vai progressivamente concretizando e, ao mesmo tempo, se relevam os
valores dos padrões sociais e das atitudes que orientarão o seu futuro, e consciente de
que, sendo os veículos de duas e três rodas os mais desprotegidos e frágeis que
transitam nas nossas estradas, a PRA entendeu estarem reunidas as condições para
levar a efeito os referidos cursos, fundamentalmente como forma de preparar,
covenientemente, os jovens que circulam naqueles veículos, advertindo-os também
para a absoluta necessidade de uma condução segura, capaz de garantir, para além do
respeito pelos outros, a sua própria integridade física.

3

“...(a PRA)
… especialmente
vocacionada para
a promoção da...
Educação e
formação...
tem
desenvolvido...
cursos para
jovens
ciclomotoristas...”

“... a absoluta
necessidade de
uma condução
segura, capaz de
garantir, para
além do respeito
pelos outros, a
sua própria
integridade
física.”

Redacção
PRA
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Formação

rodoviária

Foto

Gráfico

Na iniciativa estão também envolvidos os “Encarregados de Educação” dos candidatos
aos cursos, por via da sua responsabilidade directa na educação dos formandos, sendo
ainda os jovens acompanhados pela PRA, após o licenciamento resultante da
aprovação no curso, através de contactos posteriores, auscultando-se assim situações
difíceis, recebendo-se as suas impressões e introduzindo-se correcções pontuais à
formação que o condutor releve.

Os candidatos à obtenção da “Licença Especial
de Condução de Ciclomotores” precisam de
garantir algumas condições para serem
admitidos à frequência da formação.

Assim, podem ser candidatos os jovens de 14
ou 15 anos que apresentem Certificado de
frequência do 7º ano de escolaridade, no
mínimo, e que tenham obtido aproveitamento
escolar no ano anterior. Além disso, os
candidatos têm de apresentar Declaração de
Autorização do Poder Paternal, manuscrita e
assinada, e têm de saber andar de bicileta.

O processo obriga ainda a apresentação de
uma Declaração de Adesão à filosofia da PRA,
bem como de umAtestado Médico que confirme
as necessárias condições físicas do candidato.

As inscrições podem ser feitas na sede da PRA
(R. Tavares Canário, 2 - 9500-347 Ponta
Delgada, tel. 296 629700), nos Serviços de
Viação, ou nas Escolas de Condução.

A iniciativa tem o apoio da SRHE - Secretaria
Regional da Habitação e Equipamentos.

“... sendo ainda
os jovens
acompanhados
pela PRA, após
o licenciamento
resultante da
aprovação do
curso...
introduzindo-se
correcções
pontuais à
formação que o
condutor releve.”

“... podem ser
candidatos os
jovens de 14
ou 15 anos...
que tenham
obtido
aproveitamento
escolar no ano
anterior.”

“O processo
obriga ...
a apresentação
de uma
Declaração de
Adesão à
filosofia da
PRA...”

ILHA CURSOS ALUNOS

São Miguel

Terceira

Faial

São Jorge

Pico

5

4

2

1

1

13

61

84

19

14

12

190TOTAL
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Segurança

Com o calor dos primeiros raios de sol primaveris, começamos a ver alguns tímidos
motards, ou melhor dizendo, motociclistas (porque, segundo alguns, os verdadeiros
motards são aqueles que andam de moto todo o ano), que após um período mais ou
menos longo de hibernação, lá retiraram a suas motos do fundo da garagem, trazendo-
as de novo à luz do dia.

Na Primavera começam a planear-se bons passeios, grandes “aceleradelas” e muito
convívio, pois a nossa bonita ilha já possui (algumas) boas estradas que a isso
convidam. E é com o crescer dos dias que também cresce o número daqueles que
optam pela utilização do motociclo (Sim! Porque de ciclomotores falaremos a seu
tempo!), quer seja nas suas deslocações diárias, quer apenas em curtos ou longos
passeios de fim de semana. Nas nossas estradas ou nossos caminhos e trilhos mais
recônditos.

Mas atenção motociclistas, porque isto de andar de moto não é só sentar na dita cuja,
rodar a chave e, já está. Aí vai mais um feliz motoqueiro pronto, para tudo e todos
desafiar, desde a paciência de peões e automobilistas até às próprias leis da Física.
Cuidado! Parece tudo muito fácil, tudo muito fácil e, quando vamos a ver, é mesmo tudo
muito fácil. Basta obedecer a alguns princípios básicos, como sejam, o respeito por
todos os que utilizam as estradas, protecção e conforto dos que andam na moto e
verificação de alguns pontos fundamentais relativos às condições da viatura, para
contribuir para uma condução mais segura.

No que concerne ao respeito pelos outros! Bom! Infelizmente cada um faz uso da (na
maioria dos casos, pouca) educação que tem, pelo que contamos com o contributo da
P.R.A. por forma a que todos melhoremos a nossa conduta na via pública.

Relativamente ao segundo princípio enumerado anteriormente, nunca será demais
lembrar que para andar de moto, existe algum equipamento essencial que nenhum
motociclista, jamais deverá esquecer quando se prepara para uma voltinha, por mais
curta que seja. Falo, é claro, da utilização de um capacete de qualidade,
preferencialmente com viseira, ou na falta desta, o uso obrigatório de óculos adequados

“… Basta
obedecer a
alguns
princípios
básicos, …
para
contribuir
para uma
condução
mais
segura.”

“... existe algum
equipamento
essencial que
nenhum
motociclista,
jamais deverá
esquecer...”

As motos e a

Dr. Francisco
Carreiro
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Segurança

à condução de moto. Use
sempre um blusão com
protecções e não se esqueça
de andar sempre com luvas e
calçado capaz de o proteger de
alguma situação imprevista.
Invista em si! Use sempre
vestuário apropriado para
conduzir moto! Pela sua
segurança, mesmo que o calor
aperte, nunca ande de T-shirt,
calções ou sandálias. Os
acidentes podem ocorrer nas
situações mais imprevistas.

Finalmente, para não sofrer
algum dissabor, verifique
sempre as condições da sua
montada antes de qualquer
saída. Especialmente após
longos períodos de inactividade
d a m e s m a . O b s e r v e
atentamente os principais
elementos de segurança. Caso
tenha estado parada por um
período superior a seis meses,
mande fazer uma revisão numa
oficina especializada.

Verifique sempre:

- o estado de desgaste dos pneus e se a sua pressão é a indicada pelo fabricante,

- o estado de carga da bateria,

- o nível de óleo do motor, atestando-o caso se encontre abaixo do nível mínimo,

- o estado das pastilhas/maxilas de travão,

- se todos os cabos (acelerador, embraiagem e travão) estão devidamente
lubrificados,

- se todas as luzes e sinais sonoros funcionam correctamente,

- se a corrente de transmissão (para as que a possuem) está devidamente ajustada
e lubrificada,

- se tem o combustível necessário para percorrer o trajecto que idealizou.

Então, caro companheiro, se estiver na disposição de seguir os meus conselhos,
parece-me que ficará em condições de gozar bons passeios de moto. Espero que o
tempo ajude! Boas curvas!

“... para não
sofrer algum
dissabor,
verifique sempre
as condições da
sua montada
antes de
qualquer saída..”

“... se estiver na
disposição de
seguir os
meus
conselhos,
parece-me que
ficará em
condições de
gozar bons
passeios de
moto.”

Primavera
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Publicidade

Tel. 296 283725   -   Fax 296 282299
Carreira do Tiro   -   Santa Clara

9500-171 Ponta Delgada

CONCESSIONÁRIO
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Publicidade

Líder europeu

Podes conduzi-lo a partir
dos 14 anos

EVT

110 anos a construir
um futuro mais seguro

Auto Viação
Micaelense, Lda.

Auto Viação
Micaelense, Lda.

Carreiras de Transporte Público de Passageiros

Aluguer de Autocarros

Concessionário para os Açores

Concessionário para os Açores

Electrodomésticos e

Mercedes-Benz

Smart

Bosch Artes Decorativas

Caminho da Levada, 149
Rua Machado dos Santos, 11 / 27
Tel. 296 301 350                 Fax 296 301 359

Empresa de Viação Terceirense, Lda

Rua Dr. Sousa Meneses, 15

9700-194 ANGRA DO HEROÍSMO

Sede - Escritório: Rua Vasco da Gama, 44
9700-017 Horta
Telef. 292 292 482 - Fax 292 292 940

Sede - Escritório: Rua Vasco da Gama, 44
9700-017 Horta
Telef. 292 292 482 - Fax 292 292 940

Sede - Escritório: Rua Vasco da Gama, 44
9700-017 Horta
Telef. 292 292 482 - Fax 292 292 940

VARELA & C.ª, L.ª

Escritório:
Rua de Lisboa - Apartado 195
9501-903 PONTA DELGADA
Tel. 296 301 800   Fax 296 301 810

Escritório:
Rua de Lisboa - Apartado 195
9501-903 PONTA DELGADA
Tel. 296 301 800   Fax 296 301 810



Cumpra o
Código da Estrada.

É SUA!

USE-A BEM.

Ministério da Administração Interna

Nada é
mais importante
do que a vida.

Nada é
mais importante
do que a vida.

Nada é
mais importante
do que a vida.


