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A constante deslocação de pessoas e mercadorias tem trazido grandes
benefícios tecnológicos e económicos para a sociedade, mas ao mesmo tempo
expõe mais pessoas à possibilidade de sofrerem um acidente.

Nas deslocações por estrada, o número de acidentes com mortos e feridos
graves são inaceitáveis e já conhecidos pela grande maioria dos cidadãos.

A luta contra esta situação é também preocupação da PREVENÇÃO
RODOVIÁRIAAÇOREANA. Como?

De muitas maneiras. Uma delas é através do seu Boletim.

Este segundo número ainda não vai reflectir o que os responsáveis pela sua
edição pretendem.

Defendemos que atinja uma dinâmica que represente uma troca de informações
entre os seus leitores e os responsáveis e colaboradores da PREVENÇÃO
RODOVIÀRIAAÇOREANA.

Gostaríamos que, na sua constituição, aparecessem áreas específicas que
levassem a uma maior participação dos leitores.

Assim, pretendemos iniciar rubricas:

Sobre legislação específica e suas actualizações ou mesmo nova
legislação publicada.

Sobre questões que os utilizadores das rodovias possam colocar, um
género de « ».

Sobre flagrantes da vida quotidiana. Relatos sobre acontecimentos em
que o leitor pode fazer o seu juízo de valor sobre aquilo que observa.

Caro leitor, dê-nos a sua colaboração, mande por escrito a sua experiência,
manifeste opiniões, porque a circulação de informação é uma das maneiras de
melhorar o conhecimento dos condutores sobre os problemas que os poderão
afectar.

Todos andamos preocupados:

Pergunte, nós respondemos

Com os acidentes rodoviários, com os acidentes no trabalho,
especialmente na construção civil, com os acidentes domésticos onde
as crianças são os elementos mais vulneráveis.

Infelizmente, todos eles têm um elemento em comum: foram sempre a
consequência de um erro humano.

LUTEMOS POR UMACULTURADE SEGURANÇA!

“... uma dinâmica
que represente
uma troca de
informações entre
os seus leitores e
os responsáveis e
colaboradores da
PREVENÇÃO
RODOVIÁRIA
AÇOREANA.”

“... dê-nos a sua
colaboração,
… manifeste
opiniões, porque
a circulação de
informação é
uma das
maneiras de
melhorar o
conhecimento...”

-

-

-

-



Devido ao aparecimento recente de várias rotundas nas estradas da Região, com
especial incidência na ilha de S. Miguel, e por ser do nosso conhecimento ter ocorrido já
alguns acidentes nesses locais, julgamos pertinente prestar alguns esclarecimentos
sobre a circulação em rotundas.

:As disposições legais

“Artigo 31º - …
… Deve
sempre ceder a
passagem o
condutor que
entra numa
rotunda.”

“... artigo 14º
… só é
permitido ao
condutor a
mudança para
outra fila, depois
de tomadas as
devidas
precauções... ”

Definição de rotunda - (artigo 1º do Código da Estrada) - praça formada por
cruzamento ou entroncamento, onde o trânsito se processa em sentido giratório
e sinalizada como tal.

Artigo 16º - nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas, o trânsito faz-se por
forma a dar a esquerda à parte central dos mesmos ou às placas, postes ou
dispositivos semelhantes neles existentes, desde que se encontrem no eixo da
via de que precedem os veículos.

Artigo 31º - (cedência de passagem aos veículos que transitem em certas vias
ou troços) - Deve sempre ceder a passagem o condutor

.

Tendo em conta que a circulação dentro da rotunda é comparada à circulaçao
numa via com duas ou mais filas de trânsito no mesmo sentido, as disposições
contidas no artigo 14º, têm aqui aplicação, ou seja, só é permitido ao condutor a
mudança para outra fila, depois de tomadas as devidas precauções, a fim de
mudar de direcção, ou ultrapassar.

Estudos sobre a circulação neste tipo de intersecção de vias comprovam
maiores níveis de segurança, quando comparadas com outras. A razão da
diminuição significativa dos acidentes está no número reduzido de pontos de
conflito, na inexistência de pontos de intersecção segundo ângulos rectos e na
diminuição da velocidade imposta aos condutores, consequente da perda de
prioridade nas diferentes entradas na rotunda.

que entra numa
rotunda

Na figura 1, exemplifica-se o
comportamento incorrecto dos
condutores mais comuns nas
rotundas:

1.1 - Circulam pela via da esquerda e
optam por abandonar a rotunda
através da via da direita, seguindo a
trajectória de mínimo incómodo, com
pleno incumprimento da canalização
sugerida pelas pinturas longitudinais.

1.2 - Entram na rotunda pela via da
direita e atravessam a direito o anel de
circulação, com consequente invasão
da via da esquerda.

Na figura 2, exemplifica-se os
acidentes típicos em rotundas.

A seguir, descreve-se algumas
atitudes de comportamento que
julgamos poder ajudar os condutores a circular nas rotundas com maior segurança:

“...
comportamento
incorrecto...
… entram pela
via da direita e
atravessam a
direito o anel de
circulação....”

“Sinalize sempre,
mas sempre, a
sua intenção de
abandonar a
rotunda...”

Utilize a fila da direita de entrada numa rotunda, caso pretenda abandoná-
la na primeira saída.

Ao entrar numa rotunda pela fila da direita não passe de imediato para a
fila central da rotunda. Algum veículo que entrou pela fila da esquerda
pode já lá estar.

Utilize a fila da esquerda de entrada numa rotunda, caso pretenda
abandoná-la na segunda ou terceira saída.

Se circular dentro da rotunda na fila da esquerda, ao pretender sair tenha
em atenção os veículos que circulam pela direita e que poderão não
querer abandonar a rotunda.

Sinalize sempre, mas sempre, a sua intenção de abandonar a rotunda
(sinal de mudança de direcção para a direita).

Adopte uma velocidade moderada ao circular dentro de uma rotunda.

“Adopte uma
velocidade
moderada ao
circular dentro
de uma
rotunda.”
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Não será pela certa orgulho para nenhum cidadão português, tudo o que nos últimos
anos, tem vindo ao de cima nos órgãos de comunicação social, quer portugueses, quer
mesmo estrangeiros, sobre o elevado índice de acidentes de viação no nosso País.

Como é óbvio, é tarefa de todos nós lutar com todos os meios ao nosso dispor, no sentido
de fazer baixar o elevado número de acidentes bem como as suas consequências.

Em meu entender, este flagelo tem origem, entre outros, em três pontos fundamentais,
sendo, que de modo algum a rede viária nacional, e consequentemente a dos Açores,
não é nem de perto nem de longe das melhores da Europa Comunitária, nós
portugueses não somos dos povos mais civilizados em termos de educação rodoviária,
e, como é óbvio não temos a melhor formação de condutores existente na Comunidade
Europeia.“… é tarefa de

todos nós lutar
com todos os
meios ao nosso
dispor, no
sentido de fazer
baixar o
elevado número
de acidentes...”

“... caberá
… às Escolas de
Condução...
pressionar as
entidades que
tutelam a
actividade no
sentido de ser
encontrado um
outro modelo de
ensino... ”

* Director da Escola de Condução de

Capelas (S. Miguel)

Assim sendo, caberá ao Estado
Português melhorar a rede viária, não
só no que concerne à sua estrutura,
mas também à respectiva sinalização,
à população portuguesa puxar dos
seus galões, aliás, como faz em
tantas outras situações e mostrar que
até somos um povo civilizado, mesmo
na estrada, e é claro às Escolas de
Condução e seus formadores, que
sempre têm sido encarados como
sendo os maus da fita, pressionar as
enridades que tutelam a actividade no
sentido de ser encontrado um outro
modelo de ensino, uma vez que é
demais entendido, por todos, que o
actual é desajustado.

Para baixar a triste realidade da
sinistralidade rodoviária, em meu
entender, bastaria uma conjugação
de esforços entre Estado e Escolas de
Condução, e pela certa, nós
formadores, estamos disponíveis
para tal, não esquecendo a quota
parte que cabe à população
portuguesa, que também neste sector
terá de mostrar o seu elevado grau de
civismo.

Incivilizados apenas nas estradas.
Porquê?

“... sinalize
sempre, mas
sempre, as
manobras que
pretende
efectuar.”

Revalidação
das Cartas de
Condução

Para a sua segurança e a dos restantes
utentes da via sinalize sempre, mas sempre,
as manobras que pretende executar.

O bom condutor sabe que a idade, o estado
de saúde, a fadiga, o stress, o estado
emocional, o álcool e as drogas influenciam
a condução.

Sabia que as crianças têm maior dificuldade
na determinação correcta do espaço e
percepção das distâncias? Esteja sempre
atento aos movimentos das crianças.

Não de ixe de usar os espe lhos
rectrovisores. Dá tranquilidade na condução
e evita surpresas.

O artigo 130º do Código da Estrada, com a alteração introduzida pelo Decreto Lei nº
256-A/2001, de 28 de Setembro, determina que a Carta de Condução se
não for revalidade nos termos fixados em regulamento, apenas no que se refere à
categoria, ou categorias, abrangidas oela necessidade de revalidação.

caduca

“
”

quem conduzir com Carta de Condução caducada é sancionado
com coima de €120 a €600

Esse mesmo artigo do Código da Estrada determina que os titulares de título de
condução caducado, quando a caducidade da habilitação se tiver verificado

, só podem obter novo título de condução
, a cuja admissão é aplicado o regime em vigor para os não habilitados a

conduzir.

há
pelo menos dois anos após aprovação
em exame

“Não deixe de
usar os
espelhos
retrovisores.”



“… era destinada
a todos os
alunos da ilha
que
frequentassem o
ensino básico...
… Funcionava
durante o ano
lectivo...”

“... circulavam
imitando as
situações reais
do trânsito...
… impedindo
situações de
risco...
… corrigindo
erros de
circulação... ”

“Brincando aos
condutores e
aos peões, as
crianças
aperceberam-se
das regras do
Código da
Estrada...”

“... aprenderam
comportamentos
correctos na via
pública e
praticaram
normas de
segurança
rodoviária.”

Na década de 80, a Junta
d e F r e g u e s i a d a s
Angústias requalificou toda
a zona envolvente e criou
um espaço destinado às
crianças, composto por um
parque infantil e um circuito
viário para bicicletas e
carrinhos de pedais.

Nessa altura, a Shell
o f e r e c e u à C â m a r a
Municipal da Horta 10
carrinhos de pedais, que
por sua vez os legou à
Junta de Freguesia das
Angústias.

Aproveitando estes dois
factos, fiz um protocolo
com a Junta de Freguesia
para a utilização daquele
espaço, criando a ESCOLA
D E S E G U R A N Ç A
RODOVIÁRIADAHORTA.

A C a i x a G e r a l d e
Depósitos, ao saber desta
iniciativa, prontificou-se a
colaborar, oferecendo 10 bicicletas.

Os moldes de funcionamento que delineei para a ESCOLAforam os seguintes:

A escola era destinada a todos os alunos da ilha que frequentassem o ensino
básico (até ao 4º ano);

Funcionava durante o ano lectivo, às quartas, quintas e sextas feiras, entre as
10 e as 11 da manhã;

O transporte dos alunos era feito pela Câmara Municipal da Horta, PSP e ANA-
EP;

Aaula de 1 hora era composta por duas fases complementares:

na sala que dá apoio ao parque, veriam um pequeno filme (vídeo)
sobre segurança rodoviária e teriam uma pequena explicação sobre
as regras e sinais a cumprir durante a circulação com os carrinhos e
as bicicletas;

no parque circulariam imitando as situações reais do trânsito
rodoviário; eu controlaria este trânsito, impedindo situações de risco
(velocidade), corrigindo erros de circulação (trânsito perla direita),
ensinando regras básicas (cedência de passagem), etc, etc;

seria criado um sistema de “multas” a quem infringisse o Código do
Parque - por exemplo, quem não desse prioridade a um peão numa
Passadeira teria de cumprir “5 minutos de multa”, isto é, ficaria
sentado no banco do parque durante 5 minutos.

Com este esquema todo montado, e após alguns acertos com as entidades envolvidas
(Direcção Escolar, CMH, PSP,ANA-EP), o projecto teve início no ano lectivo de 89/90.

E manteve-se em actividade, sem interrupções, até ao ano lectivo de 2000/2001.

Apartir de 2000 as coisas complicaram-se, inviabilizando o projecto.

A PSP manifestou a impossibilidade de transportar os alunos, por questões de Seguro
temporário dos ocupantes dos veículos policiais, e a CMH, por falta de disponibilidade
da sua viatura habitual, aconselhou-nos a pedir apoio às Juntas de Freguesia, que
possuem carrinhas de 9 lugares.

Recorremos à empresa Concessionária de colectivos local para transportar as crianças,
num sistema de aluguer. Não deu certo porque a empresa não conseguiu meios para
atender ao nosso contrato, e a partir de certa altura os alunos já eram transportados
pelas carreiras normais, o que fazia com que estivessem a manhã inteira fora da sua
escola.

A Escola de Segurança Rodoviária da Horta, funcionou de Outubro de 1989 a Junho de
2001.

Pretendeu colaborar na formação e preparação das crianças desta ilha, dentro de um
sector tão complexo como é o da CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA.

Brincando aos condutores e aos peões, as crianças aperceberam-se das regras do
Código da Estrada, aprenderam comportamentos correctos na via pública e praticaram
normas de segurança rodoviária.

Estes conhecimentos servem-lhes no presente, para sua própria defesa, e vão reflectir-
se no futuro quando tiverem de conduzir um veículo ou serem simples peões.

A Escola de Segurança Rodoviária da Horta está com a porta fechada, por falta de
transportes. Mas também só fará sentido abri-la se a SEGURANÇA dos alunos for
completa: desde a sua Escola até à Escola de Segurança Rodoviária...

a)

b)

c)

d)

-

-

-

* Coordenador da E.S.R.H.

“... conhecimentos
servem-lhes no
presente, para
sua defesa, e vão
reflectir-se no
futuro...”



A PRA - Prevenção Rodoviária Açoriana, promoveu, entre Setembro de 2000 e Fevereiro de 2002,
diversos cursos para jovens ciclomotoristas.

Desses cursos, quatro foram realizados na ilha Terceira, emAngra do Heroísmo e na Praia da Vitória.

Por altura das “Sanjoaninas 2002”, a PRA promoveu uma iniciativa, que designou por “Angra sobre
rodas”, de que constou um desfile, em 25 de Junho, dos jovens ciclomotoristas habilitados por
esses cursos.
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Desses cursos, quatro foram realizados na ilha Terceira, emAngra do Heroísmo e na Praia da Vitória.
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rodas”, de que constou um desfile, em 25 de Junho, dos jovens ciclomotoristas habilitados por
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A PRA - Prevenção Rodoviária Açoriana, promoveu, entre Setembro de 2000 e Fevereiro de 2002,
diversos cursos para jovens ciclomotoristas.

Desses cursos, quatro foram realizados na ilha Terceira, emAngra do Heroísmo e na Praia da Vitória.

Por altura das “Sanjoaninas 2002”, a PRA promoveu uma iniciativa, que designou por “Angra sobre
rodas”, de que constou um desfile, em 25 de Junho, dos jovens ciclomotoristas habilitados por
esses cursos.

Daniela Freitas e Joana Batista

João Vieira, João Costa e João Santos
(4º Curso da Praia da Vitória)

Carmen Ferreira, a formadora, com os alunos em desfile

Telmo Marques, Marta Vicente e Luís Borges (4º Curso)

Carlos Batista e Carlos Nunes

Joana Reis (moto 4), da Praia da Vitória

João Sousa e Maria Horta Lopes

Em cima (da esquerda para a direita): Telmo Marques - 1º Curso; João Pedro Silva, 3º Curso; Paulo Oliveira,
1º Curso; João Sousa, 3º Curso; Carlos Batista, 2º Curso; Joana Reis, 3º Curso; Joana Batista, 4º Curso;
Carlos Nunes, 4º Curso; Maria Horta Lopes, 2º Curso
Em baixo (da esquerda para a direita): Marta Vicente, 2º Curso; Carmen Ferreira, formadora; Daniela Freitas,
3º Curso



“… esperando
que a SRHE-
-DROPTT em
conjunto com a
SREC/DRE,
adoptem
idênticas
medidas, a bem
da segurança de
todos os
utilizadores...”

“... não basta
multar
mas apreender/
/imobolizar os
veículos com
irregularidades... ”

“Não utilize o
telemóvel
enquanto
conduz...
...aumenta o
tempo de
reacção do
condutor...”

“A ‘segurança
está nas nossas
mãos’ - este é o
conselho da
Direcção Geral
de Viação...”

APrevenção Rodoviária Portuguesa - PRP - anunciou, recentemente, algumas acções e
reformas que devem ser adoptadas com vista à diminuição da sinistralidade nas
estradas portuguesas, onde se incluem, claro, as estradas açorianas.

Fazemos aqui referência a estas acções e reformas esperando que a SRHE-DROPTT,
em conjunto com a SREC/DRE, adoptem idênticas medidas, a bem da segurança de
todos os utilizadores das vias terrestres das nove ilhas dosAçores.

Reduzir a sinistralidade dos peões, especiaçmente das crianças e dos
idosos através da melhoria das infra-estruturas, com acções destinadas a
peões e condutores e também através da fiscalização do comportamento
de ambos.

Reduzir a velocidade média praticada e estreitar o diferencial de
velocidade praticada com a aplicação de medidas de acalmia do tráfego,
aplicação de estratégias de fiscalização mais eficazes para cada tipo de
via.

Reduzir a condução sob e efeito do álcool e de drogas através da
fiscalização e de acções destinadas aos condutores.

Aumentar o índice de utilização dos acessórios de segurança,
nomeadamente dos cintos nos bancos de trás dos veículos e cadeirinhas
de bébés.

Identificação das zonas de acumulação de acidentes (250 metros) para
análise e correcção das condições dos locais.

Identificação das zonas de acumulação de acidentes (5 Km) com o fim de
constituírem os locais prioritários em termos de fiscalização do
comportamento dos utentes.

Implementar a educação rodoviária nas escolas.

Fazer auditorias aos projectos das novas infra-estruturas rodoviárias e de
controlo de qualidade às vias de serviço.

Reestruturar o sistema de ensino e os exames de condução.

Tornar eficaz o sistema de fiscalização-notificação-decisão-punição.

Implementar a figura de “imobilização de veículos” pois não basta multar
mas apreender/imobilizar os veículos com irregularidades (ex.: pneus
carecas, excesso de carga ou iluminação deficiente).

Acções prioritárias:

Reformas estruturais prioritárias:

A “segurança está nas nossas mãos” - este é o conselho da Direcção Geral
de Viação na apresentação da REGRA DO QUADRADO relativa à distância
de segurança para o veículo da frente.

VERIFIQUE:

Utilize, , o cinto de segurançasempreUtilize, , o cinto de segurançasempre

VERIFIQUE:

Utilize, , o cinto de segurançasempre

Não ingira bebidas alcoólicas

Não utilize o telemóvel

O estado e a pressão dos pneus (a aderência é fundamental)

O funcionamento das luzes - mínimos, médios e máximos, piscas,
travões (não ligue, sem necessidade, os faróis de nevoeiro)

Não utilize o telemóvel enquanto conduz, porque potencia menor
atenção sobre a estrada e aumenta o tempo de reacção do condutor

Não ingira bebidas alcoólicas se vai conduzir (beba água,
refrigerantes ou outras bebidas sem álccol)

Utilize, , o cinto de segurançasempre

“Utilize,
sempre,
o cinto
de segurança.”



PREVENÇÃO
RODOVIÁRIA
AÇORIANA

14
PREVENÇÃO

RODOVIÁRIA
AÇORIANA

15
jul.ago.set 2002

O que acontece hoje em termos de acidentes de viação, estamos certos não estaria nas
previsões mais pessimistas daqueles que foram os pioneiros da construção automóvel.

De facto é uma autêntica catástrofe o cenário apresentado pela circulação de veículos
nas estradas portuguesas, sendo que a Região Autónoma dos Açores não foge a esta
triste realidade.

À cabeça da sinistralidade e com resultados mais gravosos estão as
, nomeadamente as ultrapassagens mal feitas, normalmente irremediáveis,

sobretudo quando não é possível evitar o choque frontal, assim como a
.A , também representam

uma boa parte dos acidentes registados.

Pelo que atrás se disse, é imperativo que haja uma profunda e radical alteração do
comportamento de uma boa parte dos condutores que circulam nas nossas estradas.

Pensamos que uma maneira sustentada de, talvez a médio prazo, se conseguirem
resultados no sentido de uma significativa e positiva alteração do comportamento cívico
dos automobilistas, será levar a prevenção rodoviária às escolas. “De pequenino é que
se torce o pepino”, diz o adágio popular. O envolvimento da Educação na preparação
dos jovens para a vida adulta sem sobressaltos como condutores, deve ser então
encarado seriamente pelos agentes responsáveis por esta área de intervenção.
Ressalve-se, no entanto, o importante contributo que a Polícia de Segurança Pública
tem dado, através de acções realizadas junto das escolas do 1º Ciclo e a atitude louvável
de alguns professores mais sensibilizados que, quer realizando experiências piloto,
quer introduzindo a temática da Educação Rodoviária no desenvolvimento do programa
da área curricular de Formação Cívica, vão fazendo chegar aos mais novos a
necessidade de uma maior consciencialização quanto à segurança na estrada. Mas é
preciso mais.

O VIII Congresso de Prevenção Rodoviária Internacional, realizado pela primeira vez
em Portugal, nos dias 8 e 9 de Junho de 1998, concluiu que a escola é o espaço
pedagogicamente mais adequado para desenvolver as principais noções no que à

manobras
perigosas

condução sob o
efeito do álcool não observância das regras e sinais de trânsito

“… é imperativo
que haja uma
profunda e
radical
alteração do
comportamento
de uma boa
parte dos
condutores...”

“O envolvimento
da Educação na
preparação dos
jovens …
deve ser então
encarado
seriamente pelos
agentes
responsáveis por
esta área de
intervenção.”

segurança nas estradas diz respeito. No referido
congresso, foi apresentado um relatório síntese
dos trabalhos entretanto realizados por uma
comissão para a educação rodoviária, com
intervenção directa da Direcção Geral de Viação,
da Prevenção Rodoviária Portuguesa e do
Ministério da Educação, no sentido de se iniciar a
Área de Prevenção Rodoviária no Ensino, inscrita
como disciplina curricular nas escolas. Desde
então, ao que se sabe, nada mais se adiantou.

Sendo assim, e sem esquecer o
como primeiros agentes intervenientes na
educação dos filhos, é fundamental que na nossa
região os responsáveis pelos diversos
departamentos governamentais, de entre os
quais a Direcção Regional de Obras Públicas e

papel dos pais

Transportes Terrestres e a Direcção Regional de Educação, equacionem, junto das
escolas, a criação de espaços de EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA. Mais vale pouco do que
nada.

“... equacionem,
junto das
escolas …
espaços de
EDUCAÇÃO
RODOVIÁRIA.”





Este espaço fica reservado à participação
dos amiguinhos, de todas as escolas da nossa
região.

Podem enviar desenhos, redacções,
fotografias ou outros trabalhos, relacionados
com a prevenção e educação rodoviária.

Ficamos à espera das vossas cartinhas...
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Cumpra o
Código da Estrada.

É SUA!

USE-A BEM.

Ministério da Administração Interna

Nada é
mais importante
do que a vida.
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do que a vida.


