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Na estrada...

seja educado,

moderado

e previdente...
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“... utilizar a
formação/
/educação como
vector principal
na mudança do
comportamento
dos condutores.”

“A Prevenção
Rodoviária
Açoriana tem
contribuído de
forma directa
nesta mudança...”

Dr. Walter
Adrahi
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a P.R.A.

Abordar as questões de pressupõe a utilização de
metodologias adequadas à prevenção dos acidentes na estrada.

O associados à circulação rodoviária implica, entre
outro tipo de medidas, utilizar a como vector principal
na mudança do comportamento dos condutores.

Aliar este facto à idade e ao aproveitamento escolar terá sido uma
estratégia que, dentro de poucos anos, poderá ser avaliada e constatar-
se, então, se os resultados são positivos.

A possibilidade de os jovens de 14 e 15 anos poderem conduzir
ciclomotores, após aprendizagem adequada, e com a obtenção de uma

, possibilitará, no
futuro, uma mudança dos seus comportamentos, quando estes mesmos
jovens, após a experiência entretanto adquirida, tiverem uma noção mais
realista da circulação em estrada e dos riscos que ela comporta.

A tem contribuído de forma directa
nesta mudança , tendo realizado, até Janeiro de 2003, vinte e dois cursos
de formação com vista à obtenção da referida licença, onde foram
envolvidos mais de trezentos e trinta jovens nas ilhas de S. Miguel,
Terceira, S. Jorge, Faial e Pico.

Desde logo, é importante realçar que, até agora, nenhum deles está
envolvido nas estatísticas publicadas sobre os acidentes rodoviários na
Região.

Será que isto é já um sinal da diferença ?

Esperemos para ver.

segurança rodoviária

controlo dos riscos
formação/educação

Licença Especial de Condução de Ciclomotores

Prevenção Rodoviária Açoriana

Tenhamos esperança nos jovens porque deles é que nascerá a
mudança.

Editorial
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Conhecer os sinais e as regras de trânsito deve ser preocupação de todos quantos
andam na estrada, grandes e pequenos.
O hábito de se aprender Código de Estrada apenas quando se pretende obter a Carta de
Condução, deve dar lugar a uma aprendizagem de base que, necessariamente, tem de
iniciar-se nos bancos da escola. Neste sentido, a Prevenção Rodoviária Portuguesa,
associando-se à Expo Certame, pôs em marcha o Projecto Escola Viva, que se destina,
numa primeira fase, a muitos milhares de crianças, que frequentam o 1º Ciclo do Ensino
Básico, no continente, e tem como objectivo sensibilizá-las para o problema da
sinistralidade rodoviária, que até é uma das maiores causas de mortalidade infantil,
assunto por nós já referido.
Preconizado para um período de cinco anos, o Projecto Escola Viva abrangerá mais de
nove mil estabelecimentos de ensino, e pretende desenvolver nos mais novos uma
mentalidade mais cívica e respeitadora das normas de trânsito, quer como peões, quer
como meros ocupantes das viaturas, quer ainda como muito prováveis futuros
condutores.
Um circuito rodoviário itinerante, repartido por quatro zonas, é a principal atracção do
projecto. Na primeira zona, ensinam-se às crianças as principais regras de trânsito,
incidindo sobre o uso do cinto de segurança e sobre situações específicas em que as

“... aprender
Código de
Estrada...
… deve dar
lugar a uma
aprendizagem
de base...
… tem de
iniciar-se nos
bancos da
escola.”

“... o Projecto
Escola Viva...
… tem como
objectivo
sensibilizá-las
para a
sinistralidade
rodoviária...
… abrangerá
mais de nove mil
estabelecimentos
de ensino...”

Dr. Francisco
dos Anjos

“... as crianças
têm a
oportunidade de
desenvolver
vários papéis,
como o de peão,
condutor ou até
agente da
autoridade.”

www.escolaviva.info

Opinião Opinião

“... prevê-se o
alargamento
deste projecto
às escolas da
Região
Autónoma dos
Açores...”

jan.fev.mar 2003

crianças se apresentam como passageiros, peões ou ciclistas. Na zona dois, faz-se a
abordagem dos principais sinais de trânsito e, quando se entra na zona três, as crianças
fazem uma simulação de trânsito real onde existe um percurso com ruas, passadeiras e
sinais, no qual a pequenada circula com bicicletas e com pequenos carros e motociclos,
movidos a baterias. Aqui são testados os conhecimentos adquiridos nas anteriores
zonas, e as crianças têm a oportunidade de desenvolver vários papéis, como o de peão,
condutor ou até agente da autoridade.
No fim da prova prática
(zona quatro), toda a gente
leva para casa alguns
brindes e uma inscrição que
p e r m i t e r e c e b e r
trimestralmente a revista
ligada ao Projecto Escola
V i v a . N e s t a o c a s i ã o
também são explicadas as
restantes actividades da
iniciativa, que passam, para
além da revista, por um site
c r i a d o n a I n t e r n e t
(www.escolaviva.info) onde
se encontrarão jogos e
passatempos referentes à
segurança rodoviár ia,
havendo a possibilidade de
trocar experiências com
outros a lunos. Quem
desejar aderir ao clube
Escola Viva, recebe um
cartão de sócio que, mais
tarde, dará direito a vários
benefícios. Associada a
esta acção está ainda a
criação de uma mascote, o “Sinalinho”, inspirado nos sinais de trânsito, e que se
pretende seja o símbolo do projecto.
Outra entidade que aderiu a esta iniciativa foi a Brisa (empresa concessionária das auto
estradas em Portugal), que também terá uma campanha televisiva dirigida aos mais
novos. Trata-se de uma série de animação, intitulada “Missão Segurança”, cuja estreia
está marcada para o mês de Março deste ano, no canal SIC.
Numa segunda fase, prevê-se o alargamento deste projecto às escolas da Região
Autónoma dos Açores, com o envolvimento da Prevenção Rodoviária Açoriana, na
sequência e na linha de orientação que a tem caracterizado, traçada de algum tempo a
esta parte pelos seus responsáveis, a qual tem privilegiado a educação rodoviária,
nomeadamente junto das camadas mais jovens da população.
Pela nossa parte, fazemos votos para que a citada iniciativa se concretize nos Açores, a
muito breve trecho.

ESCOLA  VIVAESCOLA  VIVA … pela  educação

rodoviária

… pela  educação

rodoviária

… pela  educação

rodoviária
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Dois anos passados desde o início das acções de formação de jovens ciclomotoristas no
arquipélago dos Açores, e depois de ter formado cerca de trezentos novos
ciclomotoristas, é tempo de fazer um balanço do trabalho realizado.

O balanço referido terá de ser obrigatoriamente positivo, no que diz respeito ao seu todo
e, nomeadamente, no que ao meu desempenho concerne. Positivo, acima de tudo,
porque uma das metas foi atingida, e que se refere à preparação e formação dos jovens
que vão ser inseridos na realidade dura do trânsito do dia-a-dia.

Aquando do início da minha preparação para exercer as funções de formadora na
Prevenção Rodoviária Açoriana, fui colocada em Lisboa, com a finalidade de frequentar
o Curso de Formação de Formadores de Jovens Ciclomotoristas, ministrado pela
Prevenção Rodoviária Portuguesa.

Nessa acção de formação foi-nos ministrada toda a teoria inerente a esta actividade,
com muito profissionalismo e responsabilidade. Durante esta formação, todos os futuros
formadores falavam dos jovens de catorze e quinze anos como um grupo de
adolescentes com uma série de características próprias, tais como desconhecimento
total do perigo, extrovertidos, total ausência de responsabilidades, etc. Eu, que já tinha
exercido a actividade de professora, com alunos dos dez aos catorze anos, tentava fazê-
los perceber que os nossos futuros alunos não seriam aqueles “bichos papões” que eles
já rotulavam.

Mas... a verdade era, como eu dizia, outra! Temos uma geração fantástica!

Como referi, o tempo é de balanço. Balanço positivo, mas não isento de dificuldades.

Na região em que nos encontramos, as dificuldades são acrescidas, desde o deslocar-
me para outra ilha, ao transporte do material de formação (carrinha e motos) em barcos
de mercadorias, ou às viagens inter-ilhas de avião que têm de coincidir com a chegada
da carrinha da formação. Também o confronto com a realidade e características de cada

“... depois de ter
formado cerca
de trezentos
jovens
ciclomotoristas,
é tempo de
fazer um
balanço... ”

“... positivo...
… porque uma
das metas foi
atingida, e que
se refere à
preparação e
formação dos
jovens... ”
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“... a obtenção
do apoio dos
Conselhos
Executivos...
... das Câmaras
Municipais...”

“... os jovens já
não encaram as
forças policiais
como inimigos a
evitar, mas como
amigos com
quem se pode
contar...”

Carmen
Ferreira *

“Na região...
… as dificuldades
são acrescidas... ”

“... tenho de
agradecer às
forças policiais,
nomeadamente
à Polícia de
Segurança
Pública... ”
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ilha, a obtenção do apoio dos Conselhos Executivos de cada Escola Secundária, das
Câmaras Municipais, a interacção com as diferentes Direcções de Viação e Trânsito, e
respectivos Técnicos de Viação.

Quanto ao espaço geográfico em que trabalho, nem tudo tem sido fácil.A residir em São
Miguel - Ponta Delgada - desde 1989, sempre tentei conhecer outras ilhas da Região.
Por facilidades concedidas por outra profissão que exerci - a de fotógrafa - consegui
conhecer a ilha de Santa Maria, a de S. Jorge, a Terceira e a ilha do Faial. Sempre que
me encontrei nessas ilhas, tentei deslocar-me de mota, que é a maneira mais simples e
fácil de nos inteirarmos do sítio onde estamos.Assim, o ir dar formação a essas ilhas não
se mostrava muito difícil.

Opinião Opinião

Mas, uma coisa é passear, e outra é o conhecimento necessário para integrar jovens na
realidade própria das suas ilhas. Para isto, muito contribuíram os próprios alunos, que
me informaram dos locais onde iriam circular mais regularmente, os tipos de piso, a
intensidade de tráfego e as horas a que este se verificava, etc.

Agora, passados dois anos, já sou eu que lhes faculto percursos alternativos, os informo
de quais são as “piores” estradas, quando se verificam alterações de trânsito, etc. Neste
aspecto, também tenho de agradecer às forças policiais, nomeadamente à Polícia de
Segurança Pública, a quem tenho recorrido quando me encontro em formação.

Ao chegar a cada uma das ilhas referidas, tento dar conhecimento, àquelas autoridades,
das actividades que vou iniciar, e já tive surpresas bastante agradáveis. Em S. Jorge,
quer na vila das Velas quer na da Calheta, tivemos a presença da PSP aquando do
trabalho prático, em parque fechado; na ilha Terceira, tenho sempre a simpatia e a
disponibilidade desta força policial; em Ponta Delgada, conto sempre com os meus
amigos da PSP que também usam a moto como veículo próprio.Assim, os jovens já não
encaram as forças policiais como inimigos a evitar, mas como amigos com quem se
pode contar para qualquer dificuldade que surja.

- o balanço de dois anos de trabalho
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“... tenho algo
em comum com
todos eles: o
gosto e o prazer
de andar de
mota.”

“O andar de
ciclomotor ou
de motociclo,
obriga-nos a ter
maiores
cuidados... ”

“... as famílias
são parte
integrante
deste
processo.”

“Eu prezo o
envolvimento e a
cumplicidade que
surge com os
alunos, pois só
assim os
acompanhamos
verdadeiramente”

jan.fev.mar 2003

Carmen
Ferreira *

Opinião Opinião

Não esquecendo que o tema é o balanço da minha actividade, é agora altura de falar do
contacto e do trabalho desenvolvido com os jovens que frequentaram estas formações.

Eu sempre tentei que os meus alunos percebessem que não sou “mais uma professora
chata, a despejar matéria que não serve para nada”; pelo contrário, quero que eles
entendam que tenho algo em comum com todos eles: o gosto e o prazer de andar de
mota.

O andar de ciclomotor ou de motociclo, obriga-nos a ter maiores cuidados, e a minha
experiência serve para os alertar para os riscos a que estão expostos todos os dias.

/

Até agora, os meus alunos têm sido educados, prestáveis, ou seja, fantásticos. Poderia
aqui relatar algumas situações incríveis que tenho vivido, mas isso ocuparia muitas
linhas.

Para ilustrar o atrás referido, digo-vos só que é uma satisfação e uma alegria muito
grande chegar a uma das ilhas para iniciar nova formação e logo me ver rodeada de
ciclomotores. Os alunos de cursos anteriores vêm-me mostrar a mota nova, o capacete,
as luvas que entretanto adquiriram. Contam-me experiências vividas, dificuldades
sentidas, recordam os tempos da formação com saudade, dão conselhos aos que vão
iniciar essa formação, etc. É sempre com admiração que os vejo aparecer nas aulas
práticas, e, é com o sentido do dever cumprido que recebo as chamadas de telemóvel
com pedidos de conselhos, ou simplesmente para dizerem que tudo corre bem.

No final de cada formação, já existe uma tal cumplicidade, que combinamos jantares de
convívio em que a tristeza da separação já é notória. “E quando é que a Carmen volta?
Tenho o meu irmão a fazer os catorze anos; já se pode inscrever?”

Neste momento, já estou a ministrar cursos aos irmãos dos primeiros formandos, e aí a
família vem toda assistir ao “nascimento” de mais um condutor. Aliás, as famílias são
sempre parte integrante deste processo.

Num dos cursos, em que um dos alunos realizava as manobras que lhe tinha pedido,
reparei no irmão, de nove anos, que olhava atentamente o evoluir da condução do irmão
mais velho.Aproximei-me e perguntei-lhe:

- Então, achas que ele está a fazer bem?

- Sim, respondeu-me.

- Mas, então, porque estás tão interessado?Achas que ele vai cair?

- Não. Eu estou a ver o que ele faz, porque é ele que vai levar-me à escola e buscar...

Há quem sustente que um bom formador não se pode envolver demasiado com os seus
alunos, mas eu não sou a favor dessa teoria. Estamos a falar de jovens de catorze e
quinze anos, e muitas vezes as regras de formação caem por terra. Eu prezo o
envolvimento e a cumplicidade que surge com os alunos, pois só assim os
acompanhamos verdadeiramente.

Para terminar, gostaria de realçar que esta profissão é muito gratificante e
enriquecedora, quer pelo contacto maravilhoso que nos proporciona com esta geração
fantástica, quer pelo facto de podermos contribuir para um aumento do civismo dos
recém encartados.

Sim, o balanço é mesmo positivo.

* Formadora da Prevenção Rodoviária Açoriana

- o balanço de dois anos de trabalho
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“... recebo...
… chamadas de
telemóvel com
pedidos de
conselhos, ou
simplesmente
para dizer que
tudo corre
bem.”

“... esta profissão
é muito
gratificante e
enriquecedora...
… pelo facto de
podermos
contribuir para
um aumento do
civismo dos
recém
encartados.”



REGRAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONDUTORES

SERÁ QUE, PARA CONDUZIR, É NECESSÁRIA UMA CAUTELA EXTREMA PARA NOS
PROTEGERMOS DE ATROZES ERROS PRÓPRIOS E DE OUTROS ??
SERÁ QUE, PARA CONDUZIR, É NECESSÁRIA UMA CAUTELA EXTREMA PARA NOS
PROTEGERMOS DE ATROZES ERROS PRÓPRIOS E DE OUTROS ??

CUSTA TANTO VIVER EM PAZ NO TRÂNSITO ??

A P.R.A. PENSA QUE, COMUNICANDO E RESPEITANDO, É POSSÍVEL ALTERAR-SE A
AGRESSIVIDADE RODOVIÁRIA ACTUALMENTE EXISTENTE.
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“As Regras da
Condução...
... não são mais
do que uma
‘arrumação’ das
Regras de
Educação...”

“Existem...
… Regras de
Boa Educação
e Bom
Convívio que
não estão
contidas no
Código da
Estrada.”

Informação

“Um pequeno
gesto...
… encoraja
outros
condutores a um
melhor
comportamento.”

“Nem todos
os utentes da
via têm a
mesma idade
e a mesma
perícia... ”

Informação

Se damos a nossa direita a uma pessoa com quem passeamos na rua, …
porquê não ceder passagem a quem se apresenta pela direita ?...

Se falamos com voz moderada numa reunião de pessoas, …
porquê utilizar indevidamente os sinais sonoros ?...

Se não podemos andar no passeio aos encontrões, …
porquê não sinalizar a nossa intenção de mudar de fila de trânsito ?...

Se usamos uma gravata ou vestuário extravagante para manifestarmos a
nossa diferença, …
porquê não utilizar luzes quando necessário ?...

jan.fev.mar 2003

As fixadas no Código da Estrada não são mais do que uma
“arrumação” das fundamentais e necessárias ao convívio entre
pessoas.

Regras da Condução
Regras de Educação

Saber conduzir é saber Comunicar.
Avise os outros utentes, através dos
“piscas”, das manobras que pretende
efectuar.

Não trave bruscamente. Comunique
aos condutores da rectaguarda,
através das luzes de travagem ou
sinais manuais, que deseja reduzir a
velocidade.

Um pequeno gesto, que comunique o
seu agradecimento por uma pequena
facilidade no trânsito, não tem preço...
agrada a todos... e encoraja outros
c o n d u t o r e s a u m m e l h o r
comportamento.

Se um condutor pára para deixar
passar os peões nas passadeiras,
esse comportamento é imitado pelos
condutores seguintes. Comunique
através do seu exemplo.

Comunique aos condutores dos
“veículos prioritários” que está pronto
para ser ultrapassado, encostando-se
nitidamente à direita e/ou através dos
“piscas”.

Num cruzamento, sempre que
possível, ceda a prioridade a um
autocarro carregado de passageiros.
Respeite o acesso de umas dezenas
de utentes, em prejuízo do seu
transporte individualizado.

Arrume convenientemente o seu carro
quando estacionar.
Respeite outro condutor que pretenda
um lugar.

Buzinadelas nervosas, faróis que se
acendem ou o esbravejar furioso, são
manifestações de falta de senso, de
educação e de respeito.

Parar, ou circular devagar, para
procurar um lugar, conversar com um
amigo, etc., congestionando o trânsito,
é desrespeito pelo próximo.

Nem todos os utentes da via têm a
mesma idade e a mesma perícia: um
ciclomotor numa subida, um idoso que
atravessa rua ou o tímido que entra
num cruzamento, todos merecem o
mesmo respeito.

REGRAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONDUTORES

SERÁ QUE, PARA CONDUZIR, É NECESSÁRIA UMA CAUTELA EXTREMA PARA NOS
PROTEGERMOS DE ATROZES ERROS PRÓPRIOS E DE OUTROS ??
SERÁ QUE, PARA CONDUZIR, É NECESSÁRIA UMA CAUTELA EXTREMA PARA NOS
PROTEGERMOS DE ATROZES ERROS PRÓPRIOS E DE OUTROS ??

CUSTA TANTO VIVER EM PAZ NO TRÂNSITO ??

A P.R.A. PENSA QUE, COMUNICANDO E RESPEITANDO, É POSSÍVEL ALTERAR-SE A
AGRESSIVIDADE RODOVIÁRIA ACTUALMENTE EXISTENTE.

Muitos mais “porquês” podem ser referidos, pois a condução automóvel é um facto
constante da nossa realidade diária e, portanto, do convívio entre as pessoas.

Existem mesmo Regras de Boa Educação e Bom Convívio que não estão contidas nos
artigos do Código da Estrada. Algumas delas são conhecidas de todos, mas, por vezes,
esquecidas e consideradas “deveres dos outros”.

Na página ao lado referem-se algumas delas, que designamos simplesmente por
“REGRAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONDUTORES”.

Redacção
PRA

“Saber conduzir
é saber
comunicar.”

Condução...  = Educação...Condução...  = Educação...Condução...  = Educação...
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“A PRA
congratula-se
com estes
‘novos’
condutores, e
apela para que
pratiquem uma
condução
prudente... ”

“Uma análise
mais atenta...
… permite
retirar
algumas
conclusões
acerca da
realidade do
ensino da
condução... ”

Prova teórica:
Em 1982  -  41,8%
Em 2002  -  60,1%

Cumpra o
Código da
Estrada

Deixamos aqui, nesta edição, para uma
primeira leitura, os dados disponibilizados
pela Direcção de Serviços de Viacção e
Transportes Terrestres de Ponta Delgada
(DSVTT - Ponta Delgada), relativos aos
exames de condução, realizados no
espaço da sua área geográfica, durante o
ano de 2002
Através da coluna dos Aprovados, apura-
se que foi de 3079 o número de novos
encartados, que passaram, assim, a poder
circular nas estradas de S. Miguel.
A PRA congratula-se com estes “novos”
condutores, e apela para que pratiquem
uma condução prudente e apliquem,
constantemente, as regras de trânsito e as
normas de relacionamento com os outros
condutores que lhes foram ensinadas na
Escola de Condução.
Uma análise mais atenta dos vários
quadros permi te ret i rar a lgumas
conclusões acerca da realidade do ensino
da condução, nomeadamente nesta
parcela da Região.

Redacção
PRA

jan.fev.mar 2003

InformaçãoInformação

Aprovados Reprovados Total % Reprov.

Prova Teórica 2679 4033 6712 60,1

Prova Técnica 96 114 210 54,3

Prova Prática 3039 1946 4985 39,0

Exames de Condução 2002
QUADRO RESUMO
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Jan 1023 15 173 20 319 48 12 15
Fev 955 11 191 22 289 49 6 9
Mar 1094 9 203 20 349 52 14 11
Abr 1176 16 203 67 354 50 14 10
Mai 926 21 166 11 281 21 9 20
Jun 939 12 164 16 257 36 11 10
Jul 1386 17 303 33 430 62 10 13
Ago 450 11 120 0 166 0 3 5
Set 972 10 245 27 249 42 1 1
Out 1116 5 222 30 317 25 2 5
Nov 973 14 222 13 290 46 3 7
Dez 897 13 183 25 251 50 11 8
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Jan 32 208 6 0 3 3 4 84 84 38 21 10 19 1 179 0 0 0 0 0
Fev 27 156 11 0 4 0 4 66 61 30 23 12 10 4 182 1 0 0 0 0
Mar 31 224 6 3 4 2 9 83 106 43 23 13 11 3 162 1 0 0 0 0
Abr 35 222 16 2 4 5 2 75 119 43 24 12 13 2 186 2 0 0 2 0
Mai 41 198 7 1 8 3 4 76 87 45 20 21 13 2 152 2 0 0 0 0
Jun 29 202 19 3 5 3 2 71 103 48 22 13 6 3 178 1 0 0 0 0
Jul 55 259 12 3 2 3 8 105 107 51 30 20 29 2 189 0 0 1 1 0
Ago 20 77 1 0 0 2 1 40 33 14 7 0 7 0 55 0 0 0 0 0
Set 29 232 7 0 6 1 5 118 82 41 13 11 15 2 124 0 0 0 1 0
Out 39 264 4 1 5 3 5 119 89 47 31 16 19 7 185 0 0 0 1 1
Nov 24 201 2 0 2 2 1 79 75 28 18 15 17 4 156 0 0 0 0 0
Dez 16 176 6 4 3 2 8 77 74 28 14 10 12 1 151 2 0 0 0 0
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ReprovadosAprovados Aprov. - Grupos etários

Prova Prática

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Prova Teórica 41,8 41,9 41,1 42,1 41,2 44,2 45,8 54,4 56,6 56,6 60,1

Prova Técnica 69,1 60,6 56,3 54,8 61,0 53,1 42,2 65,9 59,8 53,3 54,3

Prova Prática 24,9 28,8 32,5 36,0 36,6 34,9 33,1 24,7 26,3 34,1 39,0
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QUADRO COMPARATIVO  -  % DE REPROVAÇÕES

Por ser frequente o contacto, com a PRA, de condutores habilitados com licenças de
condução de ciclomotores ou cartas de motociclos, a solicitar esclarecimentos relativos
às características dos veículos de duas rodas que aqueles títulos permitem conduzir,
publica-se o quadro explicativo seguinte:

CATEGORIA
DO VEÍCULO
CATEGORIA
DO VEÍCULO

CARACTERÍSTICAS
Cilindrada / Velocidade

Potência

CARACTERÍSTICAS
Cilindrada / Velocidade

Potência

TÍTULO DE
CONDUÇÃO
TÍTULO DE

CONDUÇÃO
IDADE
MÍNIMA
IDADE
MÍNIMA

CATEGORIA
DO VEÍCULO

CARACTERÍSTICAS
Cilindrada / Velocidade

Potência

TÍTULO DE
CONDUÇÃO

IDADE
MÍNIMA

C: 50 cc
V: 45 Km/h

C: 50 cc
V: 45 Km/h

C: 50 cc
V: 45 Km/h

C: 125 cc
P: 11 Kw

C: 125 cc
P: 11 Kw

até

P: 25 Kw

Rel. P/T: 0,16 Kw/Kg
ou

C: 50 cc
V: 45 Km/h

C: 50 cc
V: 45 Km/h

C: 50 cc
V: 45 Km/h

C: 125 cc
P: 11 Kw

C: 125 cc
P: 11 Kw

até

P: 25 Kw

Rel. P/T: 0,16 Kw/Kg
ou

CICLOMOTOR

MOTOCICLO

CICLOMOTOR

MOTOCICLO

CICLOMOTOR

MOTOCICLO

LICENÇA

LICENÇA

CARTA

CARTA

CARTA

2 ANOS DE CARTA DA CATEGORIA A
ou

21 anos - Exame acesso directo P: 35 Kw

“A 1”

(a)

(a)

LICENÇA

LICENÇA

CARTA

CARTA

CARTA

2 ANOS DE CARTA DA CATEGORIA A
ou

21 anos - Exame acesso directo P: 35 Kw

“A 1”

(a)

(a)

16 ANOS

16 ANOS

16 ANOS

16 ANOS

18 ANOS

16 ANOS

16 ANOS

16 ANOS

16 ANOS

18 ANOS

(a) A licença habilita a conduzir uma ou ambas as categorias.
Os titulares de licença válida para motociclos de cilindrada não superior a 50 cc
podem conduzir ciclomotores.

A licença habilita a conduzir uma ou ambas as categorias.
Os titulares de licença válida para motociclos de cilindrada não superior a 50 cc
podem conduzir ciclomotores.

(a) A licença habilita a conduzir uma ou ambas as categorias.
Os titulares de licença válida para motociclos de cilindrada não superior a 50 cc
podem conduzir ciclomotores.

(subcategoria)
Carta de condução
restrita - anotação

(subcategoria)
Carta de condução
restrita - anotação

Exames de ConduçãoExames de Condução

Prova técnica:
Em 1982  -  69,1%
Em 2002  -  54,3%

Prova prática:
Em 1982  -  24,9%
Em 2002  -  39,0%

REPROVAÇÕES

Nada é
mais importante
do que a vida
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“A taxa de
alcoolemia
permitida,
actualmente...
… é de 0,5 gr./lt.
de sangue.”

“Um condutor
com excesso de
álcool no
sangue, fica
com as suas
capacidades
diminuídas...
… aumentando
assim o perigo
de acidente.”

“Se já tiver
ingerido álccol,
deve aguardar o
tempo suficiente
para viajar com
total segurança. “

“As bebidas
alcoólicas …
… mesmo em
pequenas
quantidades,
influenciam,
negativamente,
as capacidades
e comporta-
mentos... ”

“... não se deve
misturar bebidas
alcoólicas com
medicamentos.”

jan.fev.mar 2003

InformaçãoInformação

Factores que a condicionam e influenciam a sinistralidade automóvelFactores que a condicionam e influenciam a sinistralidade automóvel

Conforme já foi referido no anterior Boletim, as capacidades das pessoas, perante uma
determinada actividade, estão condicionadas a factores internos e externos, que podem
afectá-las, alterando o seu comportamento e a sua capacidade de resposta.

Na sequência do artigo publicado no número anterior, vamos hoje referir-nos a factores
externos que condicionam a atitude.

Álcool

As bebidas alcoólicas ingeridas
nas refeições, mesmo em
p e q u e n a s q u a n t i d a d e s ,
influenciam, negativamente, as
capacidades e comportamentos
do ser humano na condução.

O grau de alcoolemia depende do
peso da pessoa e da rapidez com
que se ingere as bebidas
alcoólicas.

O perigo de acidente é maior
quando o grau de alcoolemia
ultrapassa os limites legais.

Taxa de alcoolemia

0,5 gramas por litro de sangue

A taxa de alcoolemia permitida, actualmente, para os condutores de todos
os tipos de veículos é de:

Quando o condutor está embriagado ocorrem transformações no cérebro
que o impedem de ter a capacidade habitual para conduzir, afectado pelas
seguintes razões:

Estimação falsa da distância, e, se a concentração de álcool no
sangue for de mais de 0,12 grs. por litro de sangue, reduz em 20%
a capacidade de avaliar a distância a que se situa qualquer
obstáculo;

O condutor fica com a visão difusa;

Visão dupla, originada pela impossibilidade de focar um ponto;

Diminuição da quantidade de oxigénio no sangue, o que dificulta a
capacidade de percepção da cor na visão nocturna.

Transtornos do comportamento

Um condutor com excesso de álcool no sangue, fica com as suas
capacidades diminuídas, o que o leva a efectuar manobras perigosas,
aumentando assim o perigo de acidente.

Recomendações:

No que diz respeito ao consumo de álcool, todos os condutores devem seguir as
seguintes normas:

Não ingerir álcool quando se vai conduzir;

Se já tiver ingerido álcool, deve aguardar o tempo suficiente para viajar
com total segurança.

Medicamentos

Numerosas investigações revelaram que 50% dos acidentes em horário laboral e
em trabalho, são desencadeados directa ou indirectamente, pelo uso de álcool,
drogas e pela má utilização de certos medicamentos, por parte dos condutores.

Estes últimos não são tidos em conta, sendo até desconhecidos, por parte dos
condutores.

Recomendações:

Não automedicar-se;

Ter sempre em conta que muitos medicamentos, até de uso comum,
podem constituir um risco para a condução;

É importante saber que alguns medicamentos geram um notável e
especial factor de risco;

Nunca tomar medicamentos sem indicação médica e ter em atenção que
não se deve misturar bebidas alcoólicas com medicamentos.

Dr. Walter
Adrahi
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“Quanto à
alimentação...
… as refeições
devem ser
ligeiras e ricas
em vitaminas,
evitando...
… excesso de
gorduras.”

“Se a viagem for
prolongada,
devem
respeitar-se os
horários das
refeições, bem
como os de
descanso.”

“A fadiga...
… produz uma
diminuição
das
faculdades.”

“A cafeína...
… produz
alterações no
sistema nervoso
central...
… produz
dependência.”

“... constituem
riscos
acrescidos na
condução...
… a idade, a
ingestão de
fármacos,
uma
alimentação
inadequada, a
fadiga...”

InformaçãoInformação

Factores que a condicionam e influenciam a sinistralidade automóvelFactores que a condicionam e influenciam a sinistralidade automóvel

Cafeína

A cafeína é classificada
como um est imulante
psíquico.

O seu consumo produz
alterações no sistema
nervoso central, afectando a
condução.

A absorção da cafeína faz-
se rapidamente. A cafeína
produz dependência.

Fadiga

Afadiga é um estado psicofísico que produz uma diminuição das faculdades.

Normalmente, está associada a um trabalho prolongado e monótono,
apresentando efeitos negativos sobre a precisão das manobras realizadas na
condução.

Alimentação

A condução requer atenção, rapidez de resposta e coordenação de movimentos
semelhantes aos que se exige numa actividade física e mental do tipo médio.

Devem evitar-se todas as situações de sonolência e digestão difícil, que muitas
vezes acontecem, por a refeição ter sido inadequada.

Aalimentação inadequada tem os seguintes factores negativos:

Diminui a concentração e a atenção;

Contribui, quando ingeridos alimentos em excesso, para a sonolência,
irritabilidade e distracção;

Aumenta o tempo de resposta.

Recomendações

Quanto à alimentação, deve ter-se em conta, antes de viajar, as seguintes
recomendações:

Não ingerir refeições confeccionadas há muitas horas, e também não
ingerir em excesso alimentos de digestão difícil;

As refeições devem ser ligeiras e ricas em vitaminas, evitando as dietas
com excesso de gorduras;

Aviagem deve ser iniciada depois de um período de descanso;

Não se devem ingerir bebidas alcoólicas.

Durante a viagem:

Se a viagem for prolongada, devem respeitar-se os horários das
refeições, bem como os de descanso;

Durante o dia devem beber-se muitos líquidos, e não estar
exposto aos raios solares;

Recomenda-se a ingestão de chocolates e frutas.

/

As , tais como curvas, mau piso,
obstáculos, cruzamentos, visibilidade reduzida, etc.;

características das vias de circulação

O ;volume de trânsito

As condições de ;conservação do veículo

A ;ingestão de bebidas alcoólicas

Os , tais como a idade, a ingestão de
fármacos, uma alimentação inadequada, a fadiga, etc.;

factores intrínsecos do condutor

A imposta ao veículo utilizado.velocidade

De um modo geral, deve ter-se em atenção que constituem
na condução os seguintes factores:

riscos
acrescidos
De um modo geral, deve ter-se em atenção que constituem

na condução os seguintes factores:
riscos

acrescidos
De um modo geral, deve ter-se em atenção que constituem

na condução os seguintes factores:
riscos

acrescidos

Dr. Walter
Adrahi
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“Os peões e os
ciclistas
também têm o
direito de
circular com
segurança...”

“... o desrespeito
pelo trânsito dos
mesmos nas
passagens
assinaladas é...
… punível com
coima, bem
como com um
sanção acessória
de inibição de
conduzir...”

“Cartas de
Condução
perdidas...
... O pedido de
2ª via deve ser
apresentado
na Delegação
da DGV da
área de
residência...”

OS CONDUTORES,
OS PEÕES

E OS CICLISTAS

Os peões e os ciclistas também têm
o direito de circular com segurança:
são mais lentos e menos visíveis.

A não cedência de passagem aos
peões, pelo condutor que muda de
direcção dentro das localidades,
bem como o desrespeito pelo
t r â n s i t o d o s m e s m o s n a s
passagens assinaladas é uma
contra-ordenação grave, punível
com coima, bem como com uma
sanção acessória de inibição de
conduzir, por um prazo de um a seis
meses.

Redacção
PRA

jan.fev.mar 2003
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Cumpra o
Código
da Estrada

PUBLICIDADE

Cumpra o
Código
da Estrada

Ultrapassagens:
com o risco
não se brinca...

Evite excessos...

Seja tolerante...

A

B

C

D

E B

C

D

Aos 65 e 70 anos.
A partir dos 70 anos: de 2 em 2 anos.

Aos 65 e 70 anos.
A partir dos 70 anos: de 2 em 2 anos.

Aos 40, 45, 50, 55, 60 e 65 anos.
A partir dos 65 anos: de 2 em 2 anos.

Aos 40, 45, 50, 55, 60 e até aos 65 anos.

Aos 65 e 70 anos.
A partir dos 70 anos: de 2 em 2 anos.

Aos 40, 45, 50, 55, 60 e 65 anos.
A partir dos 65 anos: de 2 em 2 anos.

Aos 40, 45, 50, 55, 60 e até aos 65 anos.

Categoria Obrigatório revalidar

Cartas de condução
perdidas e alteração de

residência

O condutor deve logo denunciar
a ocorrência à Polícia, indicando
o número de Carta de Condução
perdida. O pedido de 2ª via deve
ser apresentado na Delegação
da DGV da área de residência do
requerente com preenchimento
de formulár io própr io , o
pagamento da respectiva taxa,
entrega de duas fotografias e
e x i b i ç ã o d o B i l h e t e d e
Ident idade. Es te mesmo
procedimento deve ser feito nos
casos de alteração de qualquer
elemento da carta, como a
mudança de nome ou alteração
da residência.

CARTAS DE CONDUÇÃOCARTAS DE CONDUÇÃO

A revalidação deve ser feita seis
meses antes do termo de validade

3 Regras de Ouro3 Regras de Ouro

SEJA

MODERADO

SEJA

MODERADO

SEJA

MODERADO

SEJA

EDUCADO

SEJA

EDUCADO

SEJA

EDUCADO

SEJA

PREVIDENTE

SEJA

PREVIDENTE

SEJA

PREVIDENTE

As vias públicas não
são locais de conflito
ou competição.

Em civismo tome
sempre a dianteira.

Não se deixe
surpreender: preveja
os acontecimentos.

InformaçãoInformação INFORMAÇÕES … úteis para o condutor
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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

Publicidade

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

9500-171 Ponta Delgada

CONCESSIONÁRIO

jan.fev.mar 2003

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

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
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Infanto-Juvenil Infanto-Juvenil

jan.fev.mar 2003

Qual de vocês não
gosta de andar de bicicleta?
Qual de vocês não
gosta de andar de bicicleta?
É claro que todos gostam!É claro que todos gostam!
No entanto, para circulares de
bicicleta com prazer e em segurança,
deves ter sempre em atenção as
regras essenciais para te

No entanto, para circulares de
bicicleta com prazer e em segurança,
deves ter sempre em atenção as
regras essenciais para te
protegeres a ti e aos outros.

No entanto, para circulares de
bicicleta com prazer e em segurança,
deves ter sempre em atenção as
regras essenciais para te
protegeres a ti e aos outros.

Aqui ficam algumas
muito importantes...

Aqui ficam algumas
muito importantes...

Circulando com oCirculando com o

Chico Estrad
a

Deves ter sempre em atenção as da
tua bicileta.
À frente, uma luz branca ou amarela, que
ilumine a faixa de rodagem a uma distância
de 20 a 30 metros.
À rectaguarda, uma luz vermelha, que seja
visível a 150 metros, e um reflector
vermelho, visível a 100 metros.
As lâmpadas e o reflector devem estar
sempre limpos.
Uma avaria nas luzes é um perigo para a tua
segurança e para a dos outros.

Os pneus devem possuir em ambas as faces
e em toda a sua extensão, uma banda retro-
reflectora ou, em alternativa, três
dispositivos , nos dois
lados das rodas.

As rodas devem estar centradas, ter os
aros desempenados e os raios bem
esticados.
Os devem ter a pressão correcta e
um bom piso, pois pneus gastos furam-se
com facilidade e derrapam frequentemente.

Os , para funcionarem bem, não
devem ter os calços colados, os cabos
devem estar ajustados e os parafusos bem
apertados.

A deve estar esticada e
permanentemente lubrificada.

Os devem estar ajustados e terem
material retro-reflector.

O deve estar apertado e ajustado à
tua altura.

A deve estar afinada e colocada
numa posição de fácil e rápida utilização.

luzes

recto-reflectores

pneus

travões

corrente

pedais

assento

campainha

Olha bem para as figuras,
pensa com calma e, coma ajuda de

um lápis, faz corresponder os sinais
aos seus respectivos nomes,

dentro dos balões.

Trânsito proibido
Indicação de proibição de

transitar em ambos
os sentidos

Estacionamento
proibido

Indicação da proibição
permanente de estacionar

quaisquer veículos

Via pública sem saída
Indicação de que a estrada não

tem saída para veículos.

Trânsito proibido
a velocípedes

Indicação de acesso
proibido a velocípedes

Curva à direita
Indicação da existência de

uma curva perigosa,
à direita.

Passagem para peões
Indicação de localização de
uma passagem para peões



As ruas e estradas são
um espaço a compartilhar
com outros condutores e peões

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.
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Cumpra o
Código
da Estrada


