


“... a OMS prevê
para 2020 que os
acidentes venham
a posicionar-se
em 3º lugar, logo
depois das
doenças
coronárias e das
depressões
graves.”

“... os acidentes
atingem,
maioritariamente,
indivíduos de
idade jovem...”
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Numa consulta feita a notícias publicadas, em Portugal, nos Açores em
particular e também em outros países, as mensagens emitidas pelos seus
autores, dirigem-se, essencialmente, aos condutores.

Todas as ideias divulgadas baseiam-se na necessidade do cumprimento do
Código da Estrada e da vantagem da sua existência como norma referenciadora
do comportamento dos condutores na condução.

Um estudo feito pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em 1999, salientou
que a sinistralidade rodoviária que ocupava, então, o 9º lugar entre as causas
de morte que afectavam a população mundial, vai alterar-se, subindo
exponencialmente. Assim, a OMS prevê para 2020 que os acidentes venham a
posicionar-se em 3º lugar, logo depois das doenças coronárias e das
depressões graves.

Mais grave se torna, é sabermos que os acidentes atingem, maioritariamente,
indivíduos de idade jovem, podendo vir a contribuir para uma redução média de
vida dos europeus em cerca de 30 anos.

O que significa isto? É simples!

Se um português tiver, presentemente, uma esperança de vida à nascença de
72 anos, esta baixará para os 42 anos, se for condutor e circular com a sua
viatura.

Desse mesmo estudo outras ilações se poderiam tirar e que, no que respeitam
aos jovens, são mesmo assustadoras.

A Prevenção Rodoviária Açoriana, com o objectivo de não deixar adormecer a
discussão pública dos assuntos pertinentes ligados a estas matérias, manterá e
reforçará a sua atitude agressiva (no bom sentido) para com os seus parceiros
nesta luta, de modo que, com esforços conjugados, os resultados possam ainda
ser mais positivos.

E alguma coisa todos e cada um dos condutores têm que fazer

Nota

.

: Vem aí o Verão. As estradas regionais vão estar ainda mais ocupadas e com
condutores que desconhecem as suas deficiências, mas que vão apreciar a
paisagem, circulando a velocidades baixas.

Seja paciente e aguarde o momento “seguro” para ultrapassar.

Utilize uma condução defensiva!



Aaposta que a Prevenção RodoviáriaAçoriana tem vindo a fazer no âmbito da formação
dos jovens condutores, começa a revelar-se absolutamente adequada.

De facto, as evidências mostram que os jovens abrangidos pela formação oferecida não
só pautam a sua atitude por parâmetros mais consentâneos com o que se espera de um
condutor civilizado, como também assumem, eles próprios, um papel pedagógico junto
dos outros condutores, no dia-a-dia.

A constatação desta realidade, e a grande procura e entusiasmo que marcaram a
realização de todos os cursos de Formação de Jovens Ciclomotoristas, realizados nos
últimos tempos um pouco por toda a Região, não nos podem deixar dúvidas: a PRAestá
a caminhar na direcção correcta, e é nesse sentido que deve continuar!

Contudo, para o sucesso da iniciativa, é fundamental o contributo, mais ou menos
activo, dos pais e encarregados de educação desses jovens. A atitude simpática,
popular, mas irresponsável e potencialmente perigosa, de oferecer ao filho uma
“acelera” (talvez por ter “passado” o ano...) sem se preocupar, efectivamente, com o
mais importante, poderá trazer consequências que, muitas vezes, infelizmente, se têm
revelado fatais.

É justamente por isso que o figurino dos referidos Cursos de Formação de Jovens
Ciclomotoristas reserva aos pais e encarregados de educação um papel muito especial.
Aliás, a PRA elaborou um “Caderno dos Encarregados de Educação dos Candidatos”,
que pretende enquadrar a acção destes no âmbito dos citados cursos.

A preocupação dos pais, e a sua adesão a este tipo de iniciativas, deve ser tanto maior
quanto se sabe que é precisamente no período da adolescência dos jovens, entre os 14
e os 16 anos, que a estruturação da sua identidade se vai progressivamente

“... é fundamental
o contributo,
mais ou menos
activo, dos pais
e encarregados
de educação
desses jovens. ”

“... o figurino dos
referidos
Cursos de
Formação...
… reserva aos
pais e
encarregados
de educação um
papel muito
especial. ”

“... a inserção
dos jovens
ciclomotoristas
no trânsito deve
ser precedida
de uma
capacitação
comportamental,
teórica e
prática...”

“A frequência
destes cursos é...
… um esforço
acrescido para a
prevenção e
redução dos
níveis de
conflitualidade e
sinistralidade
rodoviária. ”

“... a PRA
delineou os
cursos com uma
componente
teórica e uma
componente
prática
adequadas... ”

concretizando e, ao mesmo tempo, se
revelam os valores dos padrões sociais e
das atitudes que orientarão o seu
comportamento futuro. É, pois, nesta
fase de formação que mais se justifica -
é, até, imprescindível! - o reforço da
atenção para com a segurança e o
cumprimento das normas e padrões do
comportamento social.

Por outro lado, sendo os veículos de
duas rodas os mais desprotegidos e
frágeis, a inserção dos jovens
ciclomotoristas no trânsito deve ser
precedida de uma capaci tação
comportamental, teórica e prática, que
os possa colocar à altura desse desafio e
os advirta para os perigos que dessa
inserção decorrem.

Atendendo à faixa etária dos jovens
abrangidos, a PRA delineou os cursos
com uma componente teórica e uma componente prática adequadas, sendo que a
componente prática se desenvolve em duas fases: a primeira, em recinto fechado, e a
segunda em situação real de trânsito.

A componente teórica, cujas sessões são apoiadas em meios audio-visuais e
multimédia, aborda temáticas que vão desde a relação do condutor com os outros
utentes da via pública, até à influência do álcool e das drogas na condução, passando
pela condução defensiva e por técnicas e regras práticas de condução, de entre outras.

O desenvolvimento da componente prática privilegia, quando em recinto fechado, a
simulação de situações de trânsito, após um primeiro conjunto de testes e
aprendizagens práticas, nomeadamente quanto a equilíbrio, travagem e trajectórias.As
aulas práticas na via pública são ministradas em grupo restrito, com o formador a
acompanhá-lo também em ciclomotor, sendo a comunicação entre todos garantida por
intercomunicador.

A frequência destes cursos é, sem dúvida, uma notória mais valia na preparação dos
jovens para a circulação rodoviária e, concomitantemente, um esforço acrescido para a
prevenção e redução dos níveis de conflitualidade e sinistralidade rodoviária.

É sabido que as regras de circulação rodoviária não traduzem mais do que a educação,
isto é, o respeito pelo próprio e pelo outro. E é justamente por isso que se apela, com
insistência, para que os pais e encarregados de educação se envolvam, por inteiro,
neste processo multidisciplinar de capacitação dos jovens para a inserção no trânsito
rodoviário.



“A condução
defensiva é...
... da maior
importância
para a
diminuição da
sinistralidade. ”

“O condutor
defensivo
pratica uma
condução que
se adapta às
condições do
trânsito... ”

“... ir pondo em
prática alguns
dos princípios
base da
condução
defensiva, mais
relacionados com
a “antecipação na
acção ...”

A condução defensiva é matéria muitas vezes abandonada no ensino da condução
automóvel mas, sem dúvida, da maior importância para a diminuição da sinistralidade.

Um condutor defensivo põe em prática um conjunto de procedimentos que implicam a
melhoria da sua segurança e favorece a segurança dos outros condutores. Prever o
perigo e antecipar-se na acção, são os dois princípios gerais desse conjunto de
procedimentos.

O condutor defensivo pratica uma condução que se adapta às condições do trânsito, em
vez de o fazer de um modo demasiado rígido e observando esquemática e servilmente a
lei. O condutor defensivo aplica as normas de trânsito com certa elasticidade, mas com
razão e reflexão.

Muitos acidentes se teriam evitado se os condutores neles envolvidos tivessem sido
capazes de abdicar de um “direito de prioridade”, por exemplo ao aperceberem-se do
comportamento incorrecto de outros condutores.

No entanto, para se ser um condutor defensivo, é necessário alguma experiência da
estrada, que permita ao condutor adquirir o necessário sentido de circulação, a
capacidade de se concentrar sobre o essencial, a possibilidade de prever a evolução
das situações do tráfego e a segurança na escolha entre o que é permitido e o que é
possível.

Para se atingir este grau, são necessários, como já foi referido, alguns anos de
experiência, muita auto-crítica ao volante e compreensão perante o comportamento
possível (ou impossível) dos outros condutores ou peões.

Como poderão, então, as escolas de condução dar o seu contributo nesta área de
formação de condutores, se trabalham com candidatos a condutores?

“... uma condução
defensiva implica,
por parte do
condutor, não só
muita atenção ao
que o rodeia, mas
também um
correcto
comportamento.”

Um candidato a condutor, durante a aprendizagem nas escolas de condução,
dificilmente será capaz de prever a evolução das situações de tráfego, tendo uma
“previsão clara do perigo”, mas poderá, no entanto, e com ajuda do seu instrutor, ir
pondo em prática alguns dos princípios base da condução defensiva, mais relacionados
com a “antecipação na acção”, tais como:

Não se aproximar demasiado dos outros condutores

Avisar com antecedência e clareza as suas intenções

Não avançar no verde quando constatar que poderá ficar imobilizado no
cruzamento, obstruindo o trânsito

Manter o veículo em bom estado de limpeza, sobretudo os vidros e ter a
certeza do bom funcionamento das luzes (o que também é um princípio
de condução defensiva)

Sendo assim, uma condução defensiva implica, por parte do condutor, não só muita
atenção ao que o rodeia, mas também um correcto comportamento. Por outro lado, o

“Não avançar no
verde...
… obstruindo o

trânsito... ”



“... condutor
defensivo deve
estar...
… preparado
para o
incumprimento
das regras de
trânsito, por
parte dos
outros
condutores.”

“Junto de
paragens de
autocarros é de
prevêr o
aparecimento
brusco de
passageiros...”

“... condutor,
para ser
defensivo,
deverá prever o
comportamento
das crianças... ”

“... um dos
acidentes
mais
frequentes,
por não se
respeitarem
as regras de
condução
defensiva - o
choque em
cadeia.”

condutor defensivo deve estar, também, preparado para o incumprimento das regras de
trânsito, por parte dos outros condutores.

Em especial, as seguintes situações reclamam uma atenção redobrada:

Quem procura um lugar para estacionar dá menos atenção ao resto do
trânsito

Veículo em marcha lenta e condutor indeciso pode originar desvios
imprevistos ou travagens bruscas

De uma fila de carros estacionados podem surgir pessoas de maneira
imprevista

Junto de paragens de autocarros é de prever o aparecimento brusco de
passageiros, a sair ou para entrar naqueles

Um veículo pesado pode ser seguido de outros ligeiros, que se
preparam para ultrapassar, circulando, deste modo, muito próximos do
eixo da via

Onde não exista linha de segurança é preciso seguir pela direita, mais
rigorosamente do que o costume, antes das curvas e das lombas

Veículo parado com passageiros no interior pode significar abertura
intempestiva de porta

As figuras que se seguem, referem-se a acidentes frequentes, onde os princípios de
condução defensiva são ignorados.

As crianças que saem do autocarro e se preparam para atravessar a rua, pela frente do
veículo, correm o risco de serem atropeladas pela viatura que surge ao lado do autocarro.
Este condutor, para ser defensivo, deverá prever o comportamento das crianças, utilizando
todos os meios para evitar o acidente.

O veículo vermelho travou repentinamente ao ver surgir o carro amarelo da sua direita, e
provocou um dos acidentes mais frequentes, por não se respeitarem as regras de condução
defensiva - o choque em cadeia. Os veículos que se seguiam, chocaram por não manterem
entre si a distância conveniente.



“... não cumpriu
as regras da
condução
defensiva, se
circulava a
grande
velocidade e
não tinha tempo
de prever a
manobra
irregular... ”

“A condução
defensiva
aconselha que
se deve
abrandar
sempre que
nos
aproximemos
de uma via
transversal... ”

/ Após descrição destes princípios de condução defensiva, poder-se-á ficar com a idéia
de que ao condutor defensivo são interditas manobras como ultrapassar, acelerar ou
introduzir-se na barafunda do trânsito de algumas zonas citadinas.

É evidente que não. Mas, ao contrário dos outros automobilistas, o condutor defensivo
não circula levando a sua forma de condução até aos últimos limites do admissível.

O condutor defensivo guarda uma reserva de tempo, de distância, de visibilidade, de
espaço lateral, e leva em conta a capacidade de reacção do seu vizinho no trânsito e de
outros utentes da via.

Como as nossas estradas estão cada vez mais saturadas, e potencialmente mais
perigosas, todo o condutor, para poupar aborrecimentos e desgastes, e sobretudo não
correr riscos, terá de pôr em prática este método de condução.

A circulação rodoviária tornar-se-á cada vez menos perigosa, à medida que cada vez
mais condutores sigam os princípios da condução defensiva.

O automóvel verde, que estava estacionado atrás do camião, resolveu sair e voltar à
esquerda, provocando a colisão com o veículo bege.

O carro verde executou uma manobra perigosa e proíbida. No entanto, o automóvel bege
não cumpriu as regras da condução defensiva, se circulava a grande velocidade e não tinha
tempo de prever a manobra irregular do veículo verde.

O veículo verde sai de uma rua com sinal “STOP” e choca com o veículo vermelho. Se o
primeiro não cumpriu a paragem obrigatória, por usar uma condução ofensiva, sujeita a
sanções, o carro vermelho, se seguia a velocidade acima da recomendada, também pode ter
contribuído para o acidente.Acondução defensiva aconselha que se deve abrandar sempre
que nos aproximemos de uma via transversal, mesmo que esta não tenha prioridade.

“Como as nossas
estradas estão
cada vez mais
saturadas, e
potencialmente
mais perigosas,
todo o condutor...
… terá de pôr em
prática este
método de
condução.”

“... o condutor
defensivo …
...leva em conta
a capacidade
de reacção do
seu vizinho no
trânsito....”

“... o condutor
defensivo não
circula levando
a sua forma de
condução aos
últimos
limites....”



“Além  das
mortes e dos
feridos graves,
a sinistralidade
rodoviária tem
outros efeitos...
… que também
são
significativos.
… as quebras de
produtividade...
… os custos
materiais... ”

“Uma ‘condução’
agressiva...
… resulta,
muitas das
vezes, em
situações de
embaraço ou
mesmo em
acidente.”

A sinistralidade nas estradas portuguesas é um dos maiores dramas da sociedade
actual. Os dados mais recentes continuam a revelar que se morre muito nas estradas
portuguesas, mau grado todas as iniciativas que se têm vindo a desenvolver no sentido
de contrariar essa tendência.

Na Região Autónoma dos Açores, os números apontam também, infelizmente, nesse
sentido, podendo até a situação considerar-se mais preocupante ainda.

A generalidade dos estudos, realizados quer por entidades governamentais quer por
empresas privadas, apontam para o facto de a maioria dos acidentes de viação
registados todos os anos no nosso país terem como causa falhas humanas, como sejam
a falta de atenção, pressa, fadiga, ingestão de álcool ou medicamentos, e ainda a
“condução” agressiva adoptada por muitos.

Uma “condução” agressiva - que se pode caracterizar pela imprudência e pelo
desrespeito pelas mais elementares normas de segurança e pelas regras e sinalização
de trânsito - resulta, muitas das vezes, em situações de embaraço ou mesmo em
acidente.

Para além das mortes e dos feridos graves, a sinistralidade rodoviária tem outros efeitos,
menos visíveis, mas que também são significativos. São, por exemplo, as quebras de
produtividade, por falta de assiduidade do sinistrado, ou os custos materiais, que as
entidades públicas e os próprios privados têm de suportar, em equipamentos colectivos
e nos veículos.

Contudo, a consequência mais relevante dos elevados índices de sinistralidade é, sem
dúvida, a perda de vidas humanas e a diminuição física que atinge muitos dos
sinistrados.

Muito Graves Graves Leves Total

Braga 1526 9856 63314 74696

Bragança 337 4045 12330 16712

Porto 1980 29852 178586 210418

V.Castelo 820 7139 24836 32795

Vila Real 515 5413 16454 22382

5178 56305 295520 357003

Aveiro 1933 14481 62118 78532

C. Branco 406 6105 19438 25949

Coimbra 845 8846 56085 65776

Guarda 491 6331 18467 25289

Leiria 2548 16594 51297 70439

Viseu 521 7617 39280 47418

6744 59974 246685 313403

Lisboa 5720 53925 256159 315804

Santarém 1993 12991 45346 60330

Setúbal 2454 17689 56405 76548

10167 84605 357910 452682

Beja 506 5183 16908 22597

Évora 252 2492 10491 13235

Portalegre 462 5276 11454 17192

1220 12951 38853 53024

R. ALGARVE Faro 998 10714 48585 60297

24307 224549 987553 1236409TOTAL

REGIÃO NORTE

REGIÃO CENTRO

REGIÃO DE
LISBOA E VALE

DO TEJO

REGIÃO DO
ALENTEJO

QUADRO   I   -   CONTRA-ORDENAÇÕES, POR REGIÃO (2002)

Lisboa
Leiria
Setúbal
Santarém
Porto
Aveiro
Faro

5720
2548
2454
1993
1980
1933
998

Lisboa
Porto
Setúbal
Leiria
Aveiro
Santarém
Faro

53925
29852
17689
16594
14481
12991
10714

Lisboa
Porto
Braga
Aveiro
Setúbal
Coimbra
Leiria

256159
178586
63314
62118
56405
56085
51297



“... com o reforço
da prevenção...
… melhor
educação e
instrução
rodoviária...
… beneficiação
de vias e
sistemas de
sinalização e
gestão...
… (presume-se)
se possa, em
definitivo,  alterar
a situação
actual... ”

“... um
sentimento de
medo e
insegurança
reina no país, a
propósito da
circulação
rodoviária.”

Acidentes
com vítimas

Mortos
Feridos
Graves

Feridos
Leves

Ponta Delgada 478 16 69 539

Angra do Heroísmo 184 4 60 201

Horta 93 2 24 97

Açores 755 22 153 837

Ponta Delgada 443 13 58 568

Angra do Heroísmo 194 13 46 186

Horta 107 7 23 96

Açores 744 33 127 850

2001

2002

QUADRO   III   -   SINISTRALIDADE NA R. A. AÇORES (2001/2002)

% % % % % % %
1975 33109 - - 2676 - - 40576 8,1
1976 30568 -7,7 - - - - 2594 -3,1 - - - - 36264 -10,6 8,5
1977 30062 -1,7 - - - - 2153 -17,0 - - - - 35047 -3,4 7,2
1978 32637 8,6 - - - - 2173 0,9 - - - - 35957 2,6 6,7
1979 33331 2,1 - - - - 2186 0,6 - - - - 37837 5,2 6,6
1980 33886 1,7 - - - - 2262 3,5 - - - - 41101 8,6 6,7
1981 33560 -1,0 - - - - 2269 0,3 - - - - 44574 8,4 6,8
1982 35324 5,3 - - - - 2126 -6,3 - - - - 47116 5,7 6,0
1983 31285 -11,4 - - - - 2177 2,4 - - - - 39545 -16,1 7,0
1984 29255 -6,5 - - - - 1841 -15,4 - - - - 39365 -0,5 6,3
1985 29156 -0,3 - - - - 1875 1,8 - - - - 39560 0,5 6,4
1986 30485 4,6 - - - - 1982 5,7 - - - - 41100 3,9 6,5
1987 38656 26,8 11470 - 2059 - 2296 15,8 12364 - 42153 - 54517 32,6 5,9
1988 41915 8,4 11738 2,3 2224 8,0 2534 10,4 12771 3,3 46761 10,9 59532 9,2 6,0
1989 43499 3,8 11600 -1,2 2101 -5,5 2375 -6,3 12414 -2,8 49105 5,0 61519 3,3 5,5
1990 45110 3,7 11331 -2,3 2078 -1,1 2321 -2,3 12165 -2,0 51164 4,2 63329 2,9 5,1
1991 48953 8,5 11602 2,4 2225 7,1 2475 6,6 12548 3,1 56987 11,4 69535 9,8 5,1
1992 50851 3,9 11603 0,0 2131 -4,2 2372 -4,2 12475 -0,6 58511 2,7 70986 2,1 4,7
1993 48645 -4,3 11096 -4,4 1870 -12,2 2077 -12,4 11830 -5,2 54880 -6,2 66710 -6,0 4,3
1994 45830 -5,8 9961 -10,2 1724 -7,8 1926 -7,3 10387 -12,2 51776 -5,7 62163 -6,8 4,2
1995 48339 5,5 10612 6,5 1856 7,7 2085 8,3 11229 8,1 54598 5,5 65827 5,9 4,3
1996 49265 1,9 10456 -1,5 1880 1,3 2100 0,7 10842 -3,4 55785 2,2 66627 1,2 4,3
1997 49417 0,3 9178 -12,2 1732 -7,9 1939 -7,7 9335 -13,9 57181 2,5 66516 -0,2 3,9
1998 49319 -0,2 8176 -10,9 1647 -4,9 1865 -3,8 8177 -12,4 58426 2,2 66603 0,1 3,8
1999 47966 -2,7 7652 -6,4 1582 -3,9 1750 -6,2 7697 -5,9 57630 -1,4 65327 -1,9 3,6
2000 44159 -7,9 6898 -9,9 1450 -8,3 1629 -6,9 6918 -10,1 53006 -8,0 59924 -8,3 3,7
2001 42521 -3,7 5814 -15,7 1316 -9,2 1466 -10,0 5797 -16,2 51247 -3,3 57044 -4,8 3,4
2002 42219 -0,7 4966 -14,6 1323 0,5 1469 0,2 4770 -17,7 51815 1,1 56585 -0,8 3,5

Índice de
gravidade

Acidentes com
vítimas

Acidentes c/
mortos ou feridos

graves

Acidentes com
mortos

Vítimas mortais Feridos graves Feridos leves Total de feridos

QUADRO   II   - ACIDENTES E VÍTIMAS: 1975/2002

Açores

6102

114

117

138

329

2

Total de infractores 586

Total de fiscalizados 6802

Igual ou maior a 1,20 g/l

Recusa em fazer o teste

De 0,00 a 0,29 g/l

De 0,30 a 0,49 g/l

De 0,50 a 0,79 g/l

De 0,80 a 1,19 g/l

QUADRO   IV   -   FISCALIZAÇÃO DA
CONDUÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DO

ÁLCOOL NA R. A. AÇORES (2002)

A par deste drama, um sentimento de medo e insegurança reina no país, a propósito da
circulação rodoviária. Aliás, também a comunidade internacional já está desperta para
os altos índices de sinistralidade nas estradas portuguesas, havendo até países que
quase desaconselham o trânsito nas nossas vias.

Apesar deste quadro, sem dúvida muito negro, uma análise mais cuidada e
devidamente enquadrada deixa perceber que tem havido uma ligeira recuperação,
sendo presumível que, com o reforço da prevenção, nomeadamente com a
generalização de uma melhor educação e instrução rodoviária e com o incremento da
beneficiação de vias e sistemas de sinalização e gestão, a par de uma continuada
adequação do Código da Estrada, se possa, em definitivo, alterar a situação actual, que
nos coloca na cauda do pelotão, ao nível da Europa.

P. Delgada
A. Heroísmo
Horta

923
378
200

P. Delgada
A. Heroísmo
Horta

29
17
9

P. Delgada
A. Heroísmo
Horta

127
106
47

P. Delgada
A. Heroísmo
Horta

1107
387
193



“Já vai sendo
tempo de nos
convencermos
que este é um
problema de
todos, e que
todos somos
parte do
problema e,
também, da
solução... ”

“Na Região
Autónoma dos
Açores, os
dados...
… indicam um
acréscimo ao
nível do número
de mortos,
preocupante, e
dos feridos
ligeiros...”

Na Região Autónoma dos Açores, os dados que temos disponíveis, referentes aos anos
de 2001 e 2002, indicam um acréscimo ao nível do número de mortos, preocupante, e
dos feridos ligeiros, apesar de uma redução, não muito significativa, do número de
acidentes com vítimas e do número de feridos graves.

É verdade que muito há, ainda, para fazer, por parte das entidades oficiais responsáveis
e das associações e organizações com responsabilidades nesta área. Contudo, talvez
se devesse fazer uma leitura mais contextualizada, nomeadamente cruzando com
esses valores dados como os apresentados nos quadros IV e V, referentes
nomeadamente à fiscalização da condução sob influência do álcool e às infracções mais
frequentes.

Já vai sendo tempo de nos convercermos que este é um problema de todos, e que todos
somos parte do problema e, também, da solução...

Condução com excesso de álcool no sangue 117

Excesso de velocidade 7

Sub-total 124

Excesso de velocidade 268

Transposição da linha contínua 293

Desrespeito pela obrigação de parar 245

Condução com excesso de álcool no sangue 138

Prioridade de passagem 52

Sub-total 996

Paragem ou estacionamento proíbido 6697

Desrespeito da sinalização 2949

Falta de apresentação de documentos 1520

Não utilização do cinto 1253

Excesso de velocidade 958

Sub-total 13377

TOTAL 14497

Infracções Muito Graves

Infracções Graves

Infracções leves

QUADRO   V   -   INFRACÇÕES MAIS FREQUENTES
NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES (2002)

O trânsito de veículos em sentido
oposto ao legalmente estabelecido;

O excesso de velocidade igual ou
superior a 30 Km/h sobre os limites
legalmente impostos, quando praticado
pelo condutor de motociclo ou de
automóvel ligeiro, ou a 20 Km/h quando
cometido por condutor de veículo
pesado;

O excesso de velocidade igual ou
superior a 20 Km/h sobre os limites de
velocidade estabelecidos para o próprio
veículo;

O trânsito com velocidade excessiva
para as características do veículo ou da
via, para as condições atmosféricas ou
de tráfego, ou nos casos em que a
velocidade deva ser especialmente
moderada;

O desrespeito das regras de prioridade
de passagem, u l t rapassagem,
mudança de direcção, inversão do
sentido de marcha, marcha atrás e de
atravessamento de passagem de nível;

A paragem ou o estacionamento nas
bermas das auto-estradas;

O desrespeito das regras de trânsito de
veículos pesados e de conjuntos de
veículos, em auto-estrada;

A não cedência de passagem aos
peões, pelo condutor que mudou de
direcção, dentro das localidades, bem
como o desrespeito pelo trânsito dos
mesmos, nas passagens para o efeito
assinaladas;

O desrespeito da acção de parar, pelo
agente regulador de trânsito, pela luz
vermelha ou pelo sinal de paragem
obrigatória nas praças, cruzamentos e
entroncamentos;

A transposição ou a circulação em
desrespeito de uma linha longitudinal
contínua delimitadora de sentidos de
trânsito ou de uma linha mista com o
mesmo significado;

O trânsito sem iluminação do veículo,
quando obrigatória;

Acondução sob a influência do álcool.

A paragem ou o estacionamento nas
fa ixas de rodagem, fo ra das
localidades, a menos de 50 mt. dos
cruzamentos e entroncamentos, curvas
ou lombas de visibilidade insuficiente, e
ainda a paragem ou o estacionamento
nas faixas de rodagem das auto-
estradas.

O estacionamento, de noite, nas faixas
de rodagem, fora das localidades;

A não utilização do sinal de pré-
sinal ização de perigo, quando
obrigatório, fora das localidades;

A utilização dos máximos, de modo a
provocar encadeamento;

A entrada ou saída das auto-estradas
por locais diferentes dos acessos a
esses fins destinados;

A utilização, em auto-estradas, dos
separadores de tráfego ou de aberturas
eventualmente neles existentes;

As infracções referidas nas alíneas a) e)
e l) das contra-ordenações graves,
quando praticadas em auto-estradas;

As infracções previstas nas alíneas b) e
c) das contra-ordenações graves,
quando o excesso de velocidade for
superior ao dobro do ali previsto;

A infracção prevista na alínea m) das
contra-ordenações graves, quando a
taxa de álcool no sangue for superior a
0,8 gr./l;

A condução sob a influência de
estupefacientes, psicotrópicos,
estimulantes ou outras substâncias
similares.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

l)

m)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Contra-ordenaçõesContra-ordenações
GravesGraves Muito gravesMuito graves

Perante a acumulação, no
período de 3 anos, de um
con jun to de 3 con t ra -
ordenações muito graves ou
de 5 graves, ou de 2 muito
graves e 3 graves, ou de 1
muito grave e 4 graves, a

pode ser
declarada pelo Tribunal
cassação da carta

Perante a acumulação, no
período de 3 anos, de um
con jun to de 3 con t ra -
ordenações muito graves ou
de 5 graves, ou de 2 muito
graves e 3 graves, ou de 1
muito grave e 4 graves, a

pode ser
declarada pelo Tribunal
cassação da carta

Perante a acumulação, no
período de 3 anos, de um
con jun to de 3 con t ra -
ordenações muito graves ou
de 5 graves, ou de 2 muito
graves e 3 graves, ou de 1
muito grave e 4 graves, a

pode ser
declarada pelo Tribunal
cassação da carta

Cumpra o
Código da
Estrada

Nada é
mais importante
do que a vida

É declarada pelo
Tribunal, perante a
acumulação, num
período de 3 anos de:

3 contra-ordenações
muito graves

5 contra-ordenações
graves

2 contra-ordenações
muito graves e 3 graves

1 contra-ordenação
muito grave e 4 graves

-

-

-

-



“O combate à
sinistralidade
rodoviária
continuará a ser
o objectivo
principal... ”

“... o escolhido
foi a maqueta
executada pelos
alunos da sala
das Flores da
EB/JI P . José
Gomes Pereira...
… das Feteiras, na
iha de S. Miguel.”

e

“... Concurso
‘Crescer em
Segurança’,
este ano
destinado a
crianças dos
Jardins de
Infância.”

No passado dia 30 de Maio, na sede do Automóvel Clube de Portugal - ACP, numa
cerimónia presidida pelo Ministro da Administração Interna, Figueiredo Lopes, tomaram
posse os novos órgãos sociais da Prevenção Rodoviária Portuguesa - PRP.

Ficou a presidir à Direcção o antigo Ministro das Obras Públicas, Oliveira Martins.
António Brito da Silva é o novo presidente daAssembleia Geral eAntónio Nunes preside
ao Conselho Fiscal.

O combate à sinistralidade rodoviária continuará a ser o objectivo principal da
Prevenção Rodoviária Portuguesa.

Apesar do indicador favorável do 1º trimestre de 2003 continuam a morrer 4 pessoas por
dia nas estradas portuguesas, um valor preocupante tanto para os responsáveis como
para todos os condutores portugueses.

Espera-se que, com a entrada em vigor do novo Plano Rodoviário, a situação se altere e
seja mais seguro circular nas estradas do Continente e das Regiões Autónomas da
Madeira e dosAçores.

No passado dia 27 de Maio decorreu na sala da PRA, em Ponta Delgada, a reunião do
Júri Regional do Concurso “Crescer em Segurança”, este ano destinado a crianças dos
Jardins de Infância.

O Júri foi presidido pelo Vogal do Conselho Directivo da PRA, Luís Silva Melo, fazendo
parte do mesmo o Dr. Francisco Dias da Cunha, professor da EB2,3 Roberto Ivens, em
representação da Direcção Regional de Educação, e Dr. Adolfo Fialho e Drª. Fátima
Branco, professores designados pelo CIFOP da Universidadede dosAçores.

Concorreram as seguintes escolas:

EB/JI P . José Gomes Pereira, Fetetiras, S. Miguel

EB/JI de Lagoa, S. Miguel

EB/JI Dr. Francisco Machado Faria e Maia, Lagoa, S. Miguel

EB/JI da Ribeirinha, Lajes do Pico

EB/JI da Mãe de Deus, Vila do Porto, Santa Maria

e

O Júri deliberou, por unanimidade, premiar um único trabalho e o escolhido foi a
maqueta executada pelos alunos da sala das Flores da EB/JI P . José Gomes Pereira,
da freguesia das Feteiras, na ilha de S. Miguel.

O trabalho escolhido participou na fase nacional, que se realizou no dia 6 de Junho, em
Lisboa.

Foram poucas as escolas que concorreram na Região, o que denota a falta de
sensibilização dos Educadores para uma temática tão importante como a Segurança
Rodoviária.

e

“... trabalho
escolhido
participou na
fase nacional...
… no dia 6 de
Junho, em
Lisboa.”



“... a participação
de todos é
importante na
tentativa de
resolução dos
problemas da
comunidade... ”

“... Os alunos do
6º 10 apontam
para uma mais
eficaz
concertação
entre as diversas
entidades...
… a Câmara
Municipal, a
Polícia de
Segurança
Pública e a
Direcção
Regional de
Viação e
Trânsito.”

Um grupo de alunos da EB2,3 Canto da Maia (P. Delgada), apercebendo-se de
irregulares situações no trânsito e estacionamento de veículos junto à sua escola,
decidiu intervir activamente e, no âmbito do espaço curricular não disciplinar de Área de
Projecto, desenvolveu uma série de actividades tendentes a sensibilizar as entidades
competentes para a resolução das situações identificadas.
Desse trabalho vos damos conta nestas páginas...

( Carta enviada pelos alunos à presidência da Câmara Municipal
de Ponta Delgada e à Direcção Regional de Estradas )





CrescerCrescer emem segurançasegurança …

Em termos rodoviários, sabes quem são os peões?

E quem são os condutores e passageiros?E quem são os condutores e passageiros?

Quais são os espaços reservados à circulação dos peões?

E a quem se destina a faixa de rodagem?E a quem se destina a faixa de rodagem?

Em termos rodoviários, sabes quem são os peões?

E quem são os condutores e passageiros?

Quais são os espaços reservados à circulação dos peões?

E a quem se destina a faixa de rodagem?

São as pessoas que se deslocam a pé pelos passeios e bermas das ruas e estradas.

São os que conduzem e os que viajam nos veículos.

São os passeios e as bermas. Também existem as chamadas pistas obrigatórias para
peões, afastados da faixa de rodagem, onde se circula com mais protecção. Nos passeios
e bermas, os peões devem caminhar o mais afastado possível da faixa de rodagem, e
sempre de frente para os carros.

Destina-se apenas à circulação dos veículos.

Estes são
comportamentos
que deves
assumir, sempre
que estiveres na
situação de peão.
Se és ainda muito
pequeno, circula
sempre na
companhia de um
adulto, que te
ajude e proteja
do perigo.

Antes de mais, parar

Em segu ida , o l har à
esquerda, porque é desse
lado que se aproximam os
veículos que passam mais
perto de ti

Depois, olhar à direita

E, novamente à esquerda

Ter a certeza de que não se
aproximam veículos de
nenhum dos lados

Iniciar o atravessamento,
continuando a olhar para os
d o i s l a d o s e n q u a n t o
atravessas

Atravessar de uma só vez

Permanecer o menos tempo possível na faixa de rodagem,
atravessando na perpendicular, sem brincadeiras e sem correr

Utilizar o lado direito das passagens para peões, de forma a evitar
dificuldades aos peões que atravessam em sentido contrário

Para atravessares
em segurança, deves:



Com a ajuda de um adulto,
soluciona esta cruzada
Com a ajuda de um adulto,
soluciona esta cruzada
Com a ajuda de um adulto,
soluciona esta cruzada

Qual dos sinais proíbe o trânsito a peões?

Que sinais de informação estão neste grupo?

Olá amiguinhos!

As férias estão à porta
e com elas o tempo das
brincadeiras.
Desejamos que se divirtam
muito, aproveitem o
bom tempo e estejam
sempre muito atentos
às “voltas” do trânsito.

Era um carro como os demais, apenas com
algumas diferenças. Tinha quatro rodas, um

volante, um motor, uma bateria, dois faróis,
quatro bancos, tapetes, etc.. Mas tinha outras

coisas. Vou contar-vos!

Certa vez, entrei no meu carro maluco, ou que parecia
e, ao colocar no meu bolso uma moeda de cinquenta

cêntimos ele começou logo a andar.
Aflito procurei agarrar de imediato o volante, mas não estava no lado esquerdo.
Estava no direito.
Finalmente alcancei o volante e, a muito custo, consegui dominar aquele carro maluco
e enfrentar a estrada. Tudo corria bem quando, de repente, o carro, o meu carro
maluco, começou a sair da estrada. Tentei novamente dominá-lo, mas agora sem
sucesso.
Estava quase a chorar de medo quando reparei que o meu carro maluco rodava sobre
um lindo e cheiroso campo de flores, sem as magoar. E que bom viajar assim - nem de
avião!
Ainda assustado, resolvi puxar o travão, mas o carro em vez de parar, começou a
subir, a subir bem alto.
Cheio de medo, mas muito satisfeito, olhei para baixo e vi um mundo todo azul e
verde, com muitas flores de várias cores.
Passado algum tempo, o meu carro maluco começou aos saltos e cada vez saltava
mais.
Olhei para o ponteiro da gasolina e este indicava que o depósito estava vazio. Que
aflição!
O meu carro maluco continuando aos saltos, iniciava uma rápida descida em direcção
ao chão.
Quase a tocar o solo, acordei! Que alívio!
Sim, que alívio quando senti a minha mãe a sacudir-me porque já eram horas de
levantar.




