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O é uma acontecimento anual organizado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), para sensibilizar a população e
comemorar a data da sua fundação. Tradicionalmente celebra-se a 7 deAbril de
cada ano e constitui um dos principais fundamentos de sensibilização com que
conta a OMS para chegar aos cidadãos e fazer com que participem no debate e
discussão de questões importantes para a saúde.

Este ano o tema é “ ” e o lema é “
”. De facto, a Segurança Rodoviária é o resultado do esforço

consciente de numerosos sectores da sociedade, governamentais e não
governamentais.

A , encontra-se entre estes últimos e luta para
que a Segurança Rodoviária, importante e valioso bem público, seja
preservado, e por isso tem programas destinados ao seu desenvolvimento e
manutenção.

Combater o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool, promover o
uso do capacete, do cinto de segurança, dos sistemas de retenção para
crianças, melhorar a intervenção de emergência, são temas em que a
Prevenção RodoviáriaAçoriana se baseará para desenvolver a sua intervenção
desde que exequível e eficaz.

É também necessário adoptar outras estratégias que evitem as desnecessárias
mortes e incapacidades causadas pelos acidentes rodoviários, já que estes

.

É fundamental que todos estejamos decididos a por fim a este flagelo mortal que
em cada ano tira a vida a aproximadamente 30 pessoas nos Açores, mais de
2 200 em Portugal e cerca de 1 180 000 em todo o mundo.

dia mundial da saúde

Segurança Rodoviária

Prevenção Rodoviária Açoriana

são
evitáveis

A segurança rodoviária

não é acidental



A ACA-M (Associação de Condutores Auto-Mobilizados), que tem vindo a produzir
intensa actividade no âmbito da prevenção da sinistralidade rodoviária, denunciou, já
em várias ocasiões, que a sinalização ausente, deficiente ou confusa, é um factor
acrescido de grande relevância e incidência na sinistralidade rodoviária que se verifica
um pouco por todo o país.

Mais recentemente, a OMS - Organização Mundial de Saúde, a propósito do Dia
Mundial da Saúde (7 de Abril), que este ano traz como mensagem que “o acidente
rodoviário não é uma fatalidade”, veio também denunciar como uma das razões para a
verdadeira tragédia que acontece todos os dias nas estradas de todo o mundo, a
deficiente sinalização.

Num rápido olhar de relance ao que se passa à nossa volta, em matéria de sinalização,
podemos constatar que há, de facto, algumas situações que devem merecer a devida
atenção, no sentido de serem debelados alguns inconvenientes. É que, aos factores de
risco efectivo que o acto de conduzir comporta, não podemos, de modo algum, deixar
que acresçam outros mais, os quais são facilmente subtraíveis, se nos propusermos
eliminá-los, ou minimizá-los.

Uma situação muito comum é a alteração da sinalização horizontal das nossas vias,
muitas vezes ocasional e pontual, na sequência de obras e intervenções diversas.

Nessas circunstâncias, o que geralmente se verifica é que, por razões de conjuntura ou
mais definitivas, se recorre à utilização de tinta supostamente apropriada, de cor negra,
para cobrir a sinalização anterior, ou de cor branca, para introduzir novos elementos de
sinalização. Porém, acontece frequentemente que a tinta, particularmente a negra,
acaba por se desgastar, criando as condições propícias à confusão e à dúvida entre os
condutores, decorrendo daí situações de potencial risco de acidente. Por outro lado,
nem sempre a sinalização horizontal, marcada com tinta branca, está nas devidas
condições de visibilidade, o que constitui factor penalizador na condução,
particularmente em condições de reduzida visibilidade, por exemplo devido a nevoeiro.

“... sinalização
ausente,
deficiente ou
confusa, é um
factor acrescido
de grande
relevância e
incidência na
sinistralidade
rodoviária... ”

“... aos factores
de risco efectivo
que o acto de
conduzir
comporta, não
podemos, de
modo algum,
deixar que
acresçam
outros mais... ”

“... continuam a
verificar-se
casos em que a
sinalização
vertical está em
clara
contradição com
a horizontal...”

“Se o condutor não
reconhecer na
sinalização
disponível a
adequabilidade e
a verosimilhança
necessárias,
tenderá a não lhe
dar o devido
crédito... ”

“A sinalização
tem de ser
entendida como
o mais
importante
factor de
regulação do
trânsito... ”

Um outro factor de risco acrescido é a incongruência entre a sinalização horizontal e a
vertical.

Continuam a verificar-se casos em que a sinalização vertical está em clara contradição
com a horizontal, nomeadamente ao longo das vias e estradas regionais que
atravessam as nossas ilhas. Situações de traço contínuo no pavimento em convivência
com sinais de fim de proibição de ultrapassagem, ou vice-versa, são mesmo muito
comuns.

Eventualmente mais preocupante é a incongruência que se verifica, no interior das
localidades, em zonas de suposta travessia de peões, onde antes existiam, marcadas a
tinta branca no pavimento, as tradicionais passadeiras, as quais foram agora cobertas
com tinta negra. Contudo, nesses mesmos locais, foi mantida a sinalização luminosa
tradicional no controle do trânsito de peões. Esta situação é muito mais preocupante
porque se sabe que os peões representam, relativamente aos números de 2003, cerca
de 17% das vítimas mortais registadas, metade dos quais em acidentes dentro das
localidades.

A sinalização tem de ser entendida como o mais importante factor de regulação do
trânsito, embora seja de esperar que os condutores conscientes e bem formados
adeqúem a sua condução às condições das vias, do veículo, às condições atmosféricas
e à quantidade e fluidez de tráfego. O livre arbítrio do condutor, e a sua capacidade de
ajustar a condução que realiza, devem estar balizados e informados por uma
sinalização capaz, bastante e devidamente ajustada às condições da via, às condições
físicas do espaço em que esta ocorre e ao trânsito habitualmente verificado.

Se o condutor não reconhecer na sinalização disponível a adequabilidade e a
verosimilhança necessárias, tenderá a não lhe dar o devido crédito, e daí a desrespeitá-
-la será um curto passo.

Nota da Redacção:

Por motivos alheios à nossa vontade, fruto de uma série de
circunstâncias, o Boletim PRA esteve sem ser publicado
durante três trimestres, sendo o último aquele de que ao lado
reproduzimos uma imagem da capa.

Lamentamos tal facto, pelo qual apresentamos as desculpas
a leitores e colaboradores, reiterando a determinação que nos
move, no sentido de mantermos esta publicação
permanentemente e com a periodocidade inicialmente
prevista.



“... sinalização
que nos proíbe
de transitar a
velocidade
superior a
10 Km/h...
totalmente
desajustada e
potenciadora de
grandes
congestiona-
mentos... ”

“... pela repetição
de situações
semelhantes, os
condutores vão
inculcando o
hábito de não
ligar, e não
cumprir a
sinalização
existente... ”

“... tenho o dever
de contribuir com
a reflexão que...
necessariamente
produzo, a
propósito da
circulação
rodoviária...”

“Está nas
nossas mãos
provar que ‘o
acidente
rodoviário não
é uma
fatalidade’... ”

“... em 2003
morreram nas
estradas
portuguesas
1344 pessoas...
4638 ficaram
feridas e 51259
sofreram
ferimentos
ligeiros. ”

São frequentes as situações em que,
numa sequência de curvas fechadas e
de reduzida visibilidade, a linha
separadora das duas faixas de rodagem
é descontínua, bem como casos em que
uma curva é larga e de boa visibilidade,
mas a linha separadora das faixas é
contínua.

Somos, também, confrontados muitas
vezes, quando da realização de obras
na estrada, e mesmo de obras
particulares confinantes com a via
pública, com sinalização que nos proíbe
de transitar a velocidade superior a 10
Km/h. Ora, uma situação deste tipo, por
ser to ta lmente desa jus tada e
p o t e n c i a d o r a d e g r a n d e s
congestionamentos de trânsito, apenas
contribui para a descredibilização da
sinalização rodoviária, em nada
servindo para a regulação do trânsito. É
que, de facto, ninguém cumpre tal regra.

E, pela repetição de situações semelhantes, os condutores vão inculcando o hábito de
não ligar, e não cumprir a sinalização existente. Não seria bem mais benéfico sinalizar
devidamente uma ocorrência deste tipo e ajustar a velocidade permitida à realidade dos
nossos dias?

A mesma questão se poderia colocar relativamente a alguns troços de estrada,
recentes, com boas condições para o trânsito, no interior das nossas localidades. Num
deles, que até tem duas faixas de rodagem em cada sentido, e apesar da velocidade
máxima permitida no interior das localidades ser de 50 Km/h, a circulação estava, até há
bem pouco tempo, limitada a 40 Km/h. Que se poderia esperar? Ninguém cumpria o que
impunha a sinalização, por esta estar manifestamente desadequada…

Tenho o maior respeito pelas entidades envolvidas na sinalização rodoviária, e não
tenho dúvida de que todas elas estão altamente empenhadas em construir uma
situação de excelência nesta área. Por isso mesmo, entendo que, enquanto cidadão,
tenho o dever de contribuir com a reflexão que, por via do meu dia-a-dia como condutor,
necessariamente produzo, a propósito da circulação rodoviária.

De acordo com os mais recentes dados, embora provisórios, em 2003 morreram nas
estradas portuguesas 1344 pessoas em acidentes rodoviários, 4638 ficaram feridas e
51259 sofreram ferimentos ligeiros.

Os dados de 2004, disponíveis em finais de Março passado, revelam que, até àquela
data, nas estradas portuguesas já tinham sido registados mais de 30 mil acidentes, com
mais de 250 mortos, mais de 800 feridos graves e perto de oito mil feridos ligeiros.

Não restam dúvidas de que muita da sinistralidade rodoviária se deve a factores
humanos, aos quais deve ser dada toda a atenção, no sentido de os conter, quer por via
de uma mais intensa fiscalização e pesada punição, quer por iniciativas de
sensibilização e educação, a diversos níveis.

Contudo, há outros inúmeros factores que são determinantes neste quadro, realmente
negro, da sinistralidade rodoviária. E é para esses factores, alguns dos quais de muito
fácil abordagem e perspectiva de elevada taxa de sucesso, que se reclama uma mais
especial atenção das entidades competentes.

Está nas nossas mãos provar que “o acidente rodoviário não é uma fatalidade”…



“... Portugal é
dos países que
menos pune o
excesso de
velocidade,
apesar dos
elevados
índices de
acidentes. ”

“A velocidade
excessiva
contribui para,
pelo menos,
30% dos
acidentes de
trânsito e das
mortes na
estrada. ”

“... exceder em
30 Km/h o limite
de velocidade...
punível com
coima de 60
a 300 €. ”

A velocidade excessiva é, sem dúvida, uma das causas maiores da sinistralidade
rodoviária, no nosso país e no mundo. Este é um facto aceite por todos aqueles que, de
uma forma ou de outra, estão ligados à problemática do trânsito rodoviário.

ADirecção Geral de Viação revelou que, segundo o estudo europeu sobre sinistralidade
rodoviária (o Sartre III), 85% dos portugueses concorda com o incremento da
fiscalização e controlo do excesso de velocidade, e que 80% apoia o agravamento das
penalizações por infracções cometidas nessa área.

Apesar disso, um relatório recentemente divulgado pela Direcção Geral Europeia da
Energia e dos Transportes conclui que Portugal é dos países que menos pune o excesso
de velocidade, apesar dos elevados índices de acidentes.

Segundo o dito relatório, em 2002 foram aplicadas 145730 sanções relativas a excesso
de velocidade, o que coloca o nosso país em 11º lugar, com uma taxa de punição de
2,94%. Nesta matéria, a taxa mais baixa pertence à Itália, com 1,5%, e a mais alta à
Holanda, com 89,7%.

“... exceder a
velocidade...
em mais de
60 Km/h...
coima entre
200 e 1200 €
e inibição de
condução por
período de 2 a
24 meses. ”

“... exceder a
velocidade...
entre 30 e
60 Km/h...
inibição de
condução entre
1 e 12 meses... ”

A OMS - Organização Mundial de Saúde, a propósito do Dia Mundial de Saúde (7 de
Abril), no qual dedicou especial atenção à sinistralidade rodoviária, revelou alguns
factos referentes à velocidade, de entre os quais se referem:

Avelocidade excessiva contribui para, pelo menos, 30% dos acidentes
de trânsito e das mortes na estrada.

Por cada 1 Km/h de aumento da velocidade, há um acréscimo de 3%
dos acidentes com vítimas e de 5% no risco de ocorrência de acidente
fatal.

Os peões têm oito vezes mais probabilidades de serem mortos se
forem atropelados por um veículo a 50 Km/h, do que se esse veículo
circulasse a 30 Km/h.

O que diz a lei

A lei estabelece limites de velocidade instantânea diferentes
para os diversos tipos de veículos e vias de circulação.
Exceder esses limites é punível por lei.

Se um condutor exceder até 30 Km/h o limite de velocidade,
será objecto de uma contra-ordenação leve, punível com
coima de 60 a 300 €.

Se exceder a velocidade permitida em valores entre 30 e 60
Km/h, será objecto de uma contra-ordenação grave, punível
com coima entre 120 e 600 € e inibição de condução entre 1 e
12 meses.

Se o condutor exceder a velocidade permitida em mais de 60
Km/h, a contra-ordenação será muito grave, punível com
coima entre 240 e 1200 € e inibição de condução por período
de 2 a 24 meses.

O novo Código da Estrada, a entrar em vigor brevemente,
agravará as penas e reduzirá os intervalos de velocidade
considerados. Deste modo, ultrapassar em até 20 Km/h o
limite imposto passará a ser considerado infracção grave, e
exceder em entre 20 e 40 Km/h esse limite passará a contra-
-ordenação muito grave.



“... em 2003,
foram
registados
24891
condutores
com taxa de
alcoolemia...
igual ou
superior a
0,5 g/l... ”

“Em 2003, o
número de
condutores que
ultrapassou a
taxa de 1,2 g/l...
representa 33%
dos casos de
excesso de
álcool
detectados!!! ”

“... qualquer
vestígio de
álcool no
sangue
potencia o
risco de
acidente... ”

“TAS igual ou
superior a
1,2 g/l:
crime,
punível com
prisão até
1 ano... ”

A tragédia das mortes nas nossas estradas está indubitavelmente ligada ao excessivo
consumo de álcool. O estudo europeu Sartre III revela que a grande maioria dos
portugueses reconhece, como a maior causa da elevada sinistralidade nas estradas do
país, a condução sob o efeito do álcool.

Dados da Brigada de Trânsito da GNR referem que, em 2003, foram registados 24891
condutores com taxa de alcoolemia positiva (igual ou superior a 0,5 g/l), o que
representa mais 6020 casos que no ano de 2002.

Estes dados são ainda mais preocupantes se se considerar que o número de testes
realizados em 2003 foi de apenas sensivelmente metade dos realizados em 2002. Em
2003 realizaram-se 309695, contra 798839 em 2002. Contudo, segundo as entidades
com responsabilidade nesta área, tais valores ficam a dever-se, fundamentalmente, a
uma escolha mais criteriosa relativamente aos locais em que se promoveu a
fiscalização. No entender dessas entidades, “não interessa fazer muitos testes; o
importante é fazê-los onde o consumo é maior”.

Em 2003, o número de condutores que ultrapassou a taxa de 1,2 g/l (que a lei classifica
como crime), também cresceu nas estatísticas: 8257, contra 6261 em 2002. Deve notar-
-se que este número representa 33% dos casos de excesso de álcool detectados!!!

É porque o cenário é trágico que se deve intensificar a fiscalização e, por outro lado,
investir na educação e na promoção de hábitos de responsabilização, nomeadamente
ao nível dos grupos.

Neste contexto, a segunda fase da campanha “100% Cool”, promovida pelaAssociação
Nacional das Empresas de Bebidas Espirituosas (ANABE) e pela Direcção Geral de
Viação (DGV), teve uma adesão estimada de cerca de 100 mil jovens. A campanha
assentava no princípio do condutor previamente designado, ou seja, num grupo de
amigos que saem em conjunto, um não ingere bebidas alcoólicas e fica com a
responsabilidade de transportar os outros a casa.

Apesar do actual quadro, Portugal não vai
seguir as recomendações da União Europeia,
no sentido de criar taxas de alcoolemia
diferenciadas para certas classes de
condutores, nomeadamente jovens e
profissionais de condução, conforme esteve
previsto pelo anterior Governo, em finais de
2000. Recorde-se que o anterior Governo, da
responsabilidade do PS, chegou mesmo a
reduzir para 0,2 g/l a taxa de alcoolemia
permitida, mas acabou por suspender a
medida devido a protestos dos vinicultores e
da oposição, nomeadamente do PSD.

A propósito desta questão, a OMS -
- Organização Mundial de Saúde é taxativa:
qualquer vestígio de álcool no sangue potencia
o risco de acidente, e uma taxa de álcool
superior a 0,4 g/l aumenta significativamente a
probabilidade de sinistro rodoviário.

O que diz a lei

TAS igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,8 g/l:

TAS igual ou superior a 0,8 e inferior a 1,2 g/l:

TAS igual ou superior a 1,2 g/l:

Recusa de submissão ao teste:

Contra-ordenação grave, punível com coima de 240 a 1200 € e
inibição de condução entre 1 e 12 meses

Contra-ordenação muito grave, punível com coima de 360 a
1800 € e inibição de condução entre 2 e 24 meses

Crime, punível com prisão até 1 ano e/ou multa até 120 dias

Crime, punível com prisão até 2 anos e/ou multa até 240 dias

No novo Código da Estrada, serão agravadas as coimas, em
especial para os casos em que a taxa seja superior a 0,8 g/l. Por
exemplo, para condutores cuja taxa de álcool seja superior a
0,8 e inferior a 1,2 g/l, serão agravadas em quase 50%,
passando da actual faixa de entre 360 e 1800 € para o intervalo
de 500 a 2500 €.

“No novo
Código da
Estrada, serão
agravadas as
coimas...
em quase
50%... ”



“... estudos...
indicam que a
probabilidade
de morte dos
passageiros
sem cinto de
segurança é
duas a três
vezes mais
alta... ”

“... os
traumatismos
na cabeça são
a principal
causa de
morte e
ferimentos
graves,
estendendo-se
esta tendência
aos veículos
não
motorizados
(bicicletas)... ”

“O novo Código
da Estrada
obrigará ao uso
do capacete
todos os
condutores de
outros veículos
de duas rodas.”

“A não
utilização do
cinto de
segurança é
punível com
coima entre
120 e 600 €.”

“... o novo
Código da
Estrada definirá
como
obrigatória a
existência, no
veículo, de um
colete
reflector...”

A não utilização de acessórios de
segurança, como o cinto de segurança
ou o capacete, no caso dos motociclos e
ciclomotores, é um dos principais
factores de mortalidade nas estradas.
No caso concreto do cinto de segurança,
verifica-se que em quase cerca de um
terço dos acidentes ocorridos há quem
viaje sem ele, apesar da obrigatoriedade
que a lei impõe.

Deve referir-se que os estudos
realizados indicam que a probabilidade
de morte dos passageiros sem cinto de
segurança é duas a três vezes mais alta
do que a daqueles que viajam com cinto.
Estima-se que, se todos os condutores e
passageiros usassem o cinto de
segurança, poderiam salvar-se cerca de
1000 vidas por ano, entre adultos e
crianças.

É preciso que se saiba que, para quem viaja sem cinto de segurança, um choque frontal
pode ser mortal mesmo a uma velocidade de 20 km/h, e que, num choque frontal a 50
km/h os braços têm que desenvolver uma força de mais de 2 toneladas para deter um
corpo de 75 kg.

Dados da Organização Mundial de Saúde referem que o cinto de segurança tem salvo
mais vidas do que qualquer outro acessório de segurança, reduzindo entre 40 e 65% as
mortes e os feridos graves nos acidentes de viação.

Por ser conhecida a relevância da acção do cinto de segurança, o Parlamento Europeu
aprovou, no passado dia 17 de Dezembro, uma proposta que obriga a que, a partir de
Julho deste ano, todos os veículos a motor produzidos sejam equipados com cintos de
segurança. Na prática alarga-se aos miniautocarros, autocarros e camiões (ligeiros,
médios e pesados), a regra de obrigatoriedade daquele acessório, que agora só se
aplica aos ligeiros.

No que concerne aos condutores e passageiros de veículos de duas rodas, a
Organização Mundial de Saúde veio, recentemente, confirmar que os traumatismos na
cabeça são a principal causa de morte e ferimentos graves, estendo-se esta tendência
aos veículos não motorizados (bicicletas).

É, por isso, fundamental adquirir um capacete que obedeça às normas de segurança e
padrões de qualidade legalmente aprovados, e utilizá-lo em conformidade. Se o
capacete não tiver nenhuma marca de homologação, é porque a sua construção não
garante um mínimo de segurança.

Mas não basta possuir um capacete de qualidade. É necessário utilizá-lo

correctamente. É importante garantir que ele está ajustado ao tamanho do condutor e,
muito importante, trazê-lo sempre com o sistema de fixação apertado. É que não só, se
estiver desapertado ou largo, em caso de acidente tem tendência a saltar da cabeça,
como também, a sua utilização nessas condições equivale, face à lei, ao seu não uso.

Ainda relativamente aos acessórios de segurança, o novo Código da Estrada definirá
como obrigatória a existência, no veículo, de um colete refletor de alta visibilidade,
capaz de permitir a detecção do seu utilizador a uma distância média de 150 metros,
dando tempo, a quem circule na via, para evitar um possível acidente. Este colete será
particularmente útil em situações de acidente na via pública. Em 2002, 20% das vítimas
de acidentes rodoviários em Portugal eram peões, e 57,3% das mesmas verificaram-se
em acidentes nocturnos.

O que diz a lei

O artigo 82º do Código da Estrada determina a obrigatoriedade do
uso do cinto de segurança, para condutores e passageiros
transportados em automóveis. Estão, porém, isentos dessa
obrigatoriedade as máquinas, tractores agrícolas, tractocarros e
motocultivadores, bem como outros veículos, com matrícula
anterior a 1996 e/ou 1990 e que não disponham desse dispositivo.
Estão, ainda, dispensados do uso de cinto de segurança, dentro
das localidades, os condutores de automóveis ligeiros de aluguer,
bem como os condutores de veículos de polícia e bombeiros, e
bombeiros e agentes de autoridade neles transportados. Por
último, podem ainda ser dispensados do uso de cinto de
segurança, a seu pedido, os cidadãos que obtenham da
autoridade de saúde da sua área de residência, um atestado
médico de isenção, por graves razões de saúde.
A não utilização do cinto de segurança é punível com coima entre
120 e 600 €.

O uso do capacete é obrigatório, pelo nº 2 do artigo 82º do Código
da Estrada, para os condutores e passageiros de motociclos, com
ou sem carro lateral, e de ciclomotores. Exceptuam-se os
condutores e passageiros de veículos providos de caixa rígida, ou
de veículos que possuam, simultaneamente, estrutura de
protecção rígida e cintos de segurança.
A falta de uso de capacete, ou o seu uso irregular (desajustado ou
desapertado), é punível com coima de 60 a 300 €.

O novo Código da Estrada obrigará ao uso do capacete todos os
condutores de outros veículos de duas rodas.



“... surgiu um
sistema
denominado
Isofix...
mais simples...
que...
assegura
melhores
resultados. ”

“... (OMS) veio
alertar para o
facto da
utilização de
sistemas de
retenção de
crianças
adequados
reduzirem em
71% a morte de
crianças e em
54% a de
bebés.”

Os acidentes rodoviários são a maior causa de mortalidade infantil em Portugal. Nos
últimos 3 anos morreram mais de 200 crianças com menos de 14 anos na condição de
passageiros, nas nossas estradas, e alguns milhares ficaram feridas, com maior ou
menor gravidade.

A APSI Associação para a Promoção da Segurança Infantil, divulgou, recentemente,
que 36,7% das crianças até aos 3 anos viajam sem qualquer tipo de dispositivo de
retenção no interior do veículo, e que, na faixa dos 4 aos 12 anos, essa percentagem
passa para 70% das crianças transportadas.

Por outro lado, na sua mais recente cruzada contra a sinistralidade rodoviária, a
Organização Mundial de Saúde veio alertar para o facto da utilização de sistemas de
retenção de crianças adequados reduzirem em 71% a morte de crianças e em 54% a de
bebés.

Refira-se que, nesta matéria, o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária (PNPR) prevê
que seja alargada a todas as crianças até aos 12 anos, ou até 1,50 metros de altura
(conforme o que acontecer primeiro), a obrigatoriedade de uso de sistemas de retenção
de crianças (SRC) adequados e devidamente instalados nos veículos.

A grande preocupação dos pais, e da sociedade em geral, tem contribuído para alguns
avanços em matéria de transporte de crianças, havendo países que, por razões
diversas, se têm revelado particularmente dinâmicos, como é o caso da França.

No âmbito desta busca de soluções, surgiu um sistema denominado Isofix que, ao
contrário dos SRC convencionais, permite instalar a cadeirinha sem a prender aos
cintos de segurança do automóvel, resultando daí uma operação mais simples e que,
em princípio, assegura melhores resultados.

Para encaixar a cadeira com sistema Isofix, bastará encaixar as duas pinças de metal,
posicionadas na zona traseira da cadeira, nos respectivos pontos de fixação (cavilhas

de metal que se encontram no banco traseiro do
automóvel), normalmente identificados com a
etiqueta Isofix.

A ut i l ização do sistema Isof ix evitar ia
consequências muitas vezes gravosas,
decorrentes da má instalação da cadeirinha, isto é,
da sua ligação à viatura por meio dos cintos de
segurança.

O grande obstáculo à generalização dos sistema
Isofix tem sido o facto de este ainda não estar
conforme a norma ECE R 44/03, antes se
verificando que cada construtor disponibiliza
cadeiras para os modelos que fabrica, estando
aquelas disponíveis, para encomenda, nos
concessionários dos construtores de automóveis.

O que diz a lei:

O uso de cadeiras especificamente concebidas para o
transporte de crianças é obrigatório por lei desde Janeiro de
1995. Segundo a legislação em vigor (artigo 55º do Código da
Estrada e Portaria nº 849/94, de 22 de Setembro), as crianças
com 12 anos e com altura inferior a 1,50 metros devem utilizar,
prioritariamente, os lugares equipados com sistemas de
retenção adequados ao seu tamanho e peso.

Caso o veículo não disponha de sistema de retenção, as
crianças com mais de 3 anos devem usar o cinto de segurança
e as que não atingirem essa idade não podem ser
transportadas sem a referida “cadeirinha”, salvo em
“circunstâncias excepcionais, que não podem, contudo,
traduzir deliberada diminuição das condições de segurança de
transporte do menor”.

Assim, infere-se que, actualmente, o uso de sistemas de
retenção é apenas obrigatório para crianças até aos 3 anos. A
partir dessa idade, a cadeira ou assento elevatório só são
impostos por lei quando a criança viaja no banco da frente. No
banco de trás exige-se, apenas, que utilize os cintos de
segurança dos adultos.
A coima que pune o incumprimento desta determinação oscila
entre os 30 e os 150 €.

“A coima que
pune o
incumprimento
desta
determinação
oscila entre os
30 e os 150 €.”

“O grande
obstáculo à
generalização
do sistema
Isofix tem sido
o facto de este
ainda não estar
conforme a
norma
ECE R 44/03... ”

“O uso de
cadeiras...
para o
transporte de
crianças é
obrigatório por
lei desde
Janeiro de
1995.”



“A visível
presença da
PSP / GNR -
- Brigadas de
Trânsito,
diminuem
sensivelmente
as condutas
incorrectas. ”

“... as sanções
nunca se
mostraram
associadas a
efeitos
perversos...”

Há estudos que asseguram que as sanções financeiras reduzem o risco de acontecer
um acidente mortal.

Alguma vez se perguntou para que servem as coimas? Se realmente evitam os
acidentes?

Outras investigações têm demonstrado que, se existem sanções financeiras, os
condutores bebem menos, utilizam mais o cinto de segurança e o índice de utilização
dos elementos de segurança para as crianças aumenta. Além do mais, os peritos
opinam sobre quais as características que devem reunir as multas para que as mesmas
sejam educativas.

Quando um condutor é sancionado, o risco de surgir um acidente mortal reduz mais de
30%, segundo um estudo realizado no Canadá e que recentemente foi publicado na
revista científica “The Lancet”. Este estudo avaliou quantitativamente o impacte da
aplicação de coimas em caso de infracção ao Código da Estrada: “

”. Além de que, das pessoas estudadas, as sanções nunca se mostraram
associadas a efeitos perversos.

Estas conclusões vêm demonstrar o princípio de que a contravenção e a conseguinte
sanção têm efeitos sobre a saúde, porque modificam o comportamento dos condutores.

A visível presença da PSP / GNR - Brigadas de Trânsito, diminuem sensivelmente as
condutas incorrectas. É possível demonstrar que a presença planeada das autoridades

Um estudo recente sustenta que quando um condutor é sancionado, o risco de
surgir um acidente mortal se reduz em 30%.

Por cada 80.000
sanções previne-se uma morte, por cada 1.300 as entradas nas urgências e por cada 13
poupa-se cerca de 1.000 € em custos sociais (danos de propriedade, tempo perdido,
etc.)

Os exemplos

policiais em troços de estrada previamente seleccionados em função das
características do trânsito, que nestes troços o número de acidentes com vítimas reduz-
-se entre os 1,5 e 3%. Como exemplo referiremos as declarações de um polícia com
experiência de estrada: ”

”.

A confirmar, numa das investigações da Comissão Europeia, o projecto GADGET, que
evidencia as diferentes formas de influenciar o comportamento dos condutores,
podemos encontrar exemplos de como a actuação policial e as sanções modificam o
comportamento dos mesmos. Assinale-se que a taxa de alcoolemia é um dos principais

Quando circulamos na estrada a uma velocidade uniforme,
verificamos que os condutores das viaturas que circulam efectuam uma série de
verificações antes de tomarem a decisão final de nos ultrapassarem

elementos no controlo eficaz da condução.
Na Finlândia (5200000 habitantes) realizam-
-se anualmente cerca de 1,2 milhões de
testes de álcool de ar expirado e a proporção
dos condutores a conduzirem sob o efeito de
álcool está entre as mais baixas do mundo
(rondando os 0,2%). Indica-se, igualmente,
que na primeira metade dos anos 70 os
índices de utilização do cinto de segurança,
nos países onde existiam sanções pela não
utilização dos mesmos, rondavam os 75 a
85%, ao contrário dos países em que o uso
do cinto era obrigatório mas não havia
sanções, onde as percentagens eram mais
baixas, rondando os 40 a 60%.

Está demonstrado, também, que as
campanhas de segurança infantil são
mais eficazes quando acompanhadas de
sanções.

Requisitos

Para que as sanções sejam educativas, devem reunir uma série de requisitos:

Devem ser analisadas as palavras de alguns especialistas:

Esta aceitação varia, se é uma máquina ou um polícia que impõe a sanção. Também é

O castigo deve ser percebido como razoável, justo e equitativo;

O castigo deve decorrer dentro de um contexto amável, sem que o
agente policial crie na vítima sentimentos de vingança, ressentimentos
ou sentimentos de injustiça.

1. “O condutor deve aceitar o sistema de sanção”

Técnico Superior de Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho

“O castigo deve
decorrer...
sem que o
agente policial
crie na vítima
sentimentos de
vingança... ”

“... a taxa de
alcoolemia é
um dos
principais
elementos no
controlo eficaz
da condução. ”

“O castigo deve
ser percebido
como razoável,
justo e
equitativo;”



“Para que uma
lei tenha efeito,
o importante é
que esta seja
cumprida, que
se vejam
polícias nas
estradas, que
se veja as
pessoas a
serem
autuadas. ”

“A polícia deve
sempre
explicar
porque está a
‘passar a
multa’... ”

importante que o indivíduo não sinta que existem diferenças nas normas entre os países
(por exemplo, nos limites de velocidade e alcoolemia). Além dos mais, é importante que
os condutores não se apercebam que os primeiros que não cumprem as normas são as
autoridades responsáveis (políticos que andam a 180 Km/h, polícias que não usam o
cinto de segurança...).

Aeficácia da sanção aumenta nestas circunstâncias.

Apolícia deve sempre explicar porque está a “passar a multa”, para que seja entendida e
de modo a conseguir-se que a mesma seja educativa.

“

”.

Os psicólogos afirmam:

“

”.

2. O condutor deve saber claramente porque é que está sendo autuado

O nível educativo da sanção depende daquilo que significa para o indivíduo. Quanto
mais interiorizada for, mais efectiva será. Se o condutor tem muito dinheiro, uma sanção
económica pouco importa , e vice-versa

É muito importante o frente a frente entre o polícia e o condutor infractor. Para que uma
lei tenha efeito, o importante é que esta seja cumprida, que se vejam polícias nas
estradas, que se veja as pesssoas a serem autuadas

Influência

Ainfluência das sanções depende de vários factores como a idade e o sexo.

As mulheres com mais de 30 anos são mais influenciadas do que os homens, e as
pessoas com mais idade em relação aos mais jovens.

“
” (The Lancet).

Deve distinguir-se entre o tipo de condutor e as circunstâncias que deram origem ao
acto de condução incorrecto, para saber de que modo actuará a sanção.

Neste caso existe a dúvida se a multa funcionará como medida educativa,
porque o condutor recebe a infromação que não tinha.

Acoima funciona como medida motivadora

Neste caso é possível que a autuação sirva como medida educativa e leve o
condutor a pensar na causa do seu erro.

Há uma clara relação entre o valor da sanção e sua influência, no sentido de quanto
mais baixa for a multa menor impacto tem sobre a conduta do condutor

Uma pessoa que tenha infringido a lei por desconhecimento:

Quando o condutor conhece a norma e não a cumpre de forma consciente:

O condutor conhece a lei e quis cumpri-la, ou quis cumpri-la mas, mesmo assim,
cometeu o erro:

Mais severas

Por sua vez, os condutores também parecem ter
claro qual a influência das multas no seu
comportamento. Segundo um inquérito realizado
pela OCU (Organização de Consumidores e
Utilizadores) em Espanha, a maioria dos
condutores crê que se todas as infracções fossem
multadas, haveria menos vítimas de estrada; são
apologistas do aumento da vigilância policial e que
as multas deveriam ser mais pesadas, em especial
para quem conduz sob o efeito de álcool.

Estas opiniões foram analisadas pelo último estudo
SARTE, uma investigação realizada em 23 países
europeus - entrevistou-se mais de 24000
condutores turistas - divergindo as opiniões, as
atitudes e comportamentos dos condutores.

As sanções por excesso de velocidade e condução
sob efeito de álcool são as mais mencionadas nos
inquéritos e, segundo os mesmos, são as que
deveriam ser mais pesadas, sobretudo nos países
como Portugal, Finlândia, Checoslováquia,
Holanda e Reino Unido.

Curiosamente nos estudos, nos inquéritos de rua e em declarações de
especialistas, não se aborda a questão, muito pertinente da

ou mesmo da sua cassação. Voltarei a este assunto em outro artigo.
apreensão da carta de

condução

Técnico Superior de Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho

“... sanções por
excesso de
velocidade sob
efeito de álcool...
deveriam ser
mais pesadas... ”

“Há uma clara
relação entre o
valor da sanção
e sua
influência...
quanto mais
baixa for a
multa menor
impacto tem... ”

“... maioria dos
condutores
crê que se
todas as
infracções
fossem
multadas,
haveria menos
vítimas... ”



“Para facilitar a
deslocação de
pessoas de
mobilidade
reduzida, foi
aprovado o
dístico de
deficiente
motor...”

“... cartão de
estacionamento
pode ser
requerido nas
Direcções de
Serviços de
Viação.”

“Podem, ainda,
usufruir do
cartão de
estacionamento
as pessoas
com deficiência
das Forças
Armadas... ”

Engº Fernando
Lima

O Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de Dezembro, aprovou o cartão de estacionamento
de modelo comunitário para pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade.

Tal como é referido no preâmbulo do mencionado diploma, o transporte particular é,
para muitas pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade, o único meio de
se deslocarem autonomamente, tendo em vista a sua integração profissional e social.

Para facilitar a deslocação de pessoas de mobilidade reduzida, foi aprovado o dístico de
deficiente motor, pela Portaria n.º 878/81, de 1 de Outubro (esta Portaria foi revogada
pelo Decreto-Lei acima referido; no entanto, mantêm-se válidos os dísticos de
identificação de pessoa com deficiência, até ao termo do prazo que deles consta).

O cartão de estacionamento modelo comunitário, criado com base numa
Recomendação do Conselho da União Europeia, foi uma das iniciativas doAno Europeu
das Pessoas com Deficiência - 2003.

“... utilização
indevida ou
fraudulenta do
cartão...
implica a sua
imediata
apreensão e
suspensão... ”

Quem pode usufruir do cartão de estacionamento:

Pessoa com deficiência motora

Pessoa com multideficiência profunda

Considera-se pessoa com deficiência motora toda aquela que, por motivo de lesão,
deformidade ou enfermidade, congénita ou adquirida, seja portadora de deficiência
motora, ao nível dos membros inferiores ou superiores, de carácter permanente, de grau
igual ou superior a 60%, avaliada pela Tabela Nacional de Incapacidades, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de Setembro, desde que tal deficiência lhe dificulte,
comprovadamente:

A locomoção na via pública sem auxílio de outrém, ou sem recurso a
meios de compensação, nomeadamente próteses e ortóteses, cadeiras

de rodas, muletas e bengalas, no caso de deficiência motora ao nível
dos membros inferiores;
O acesso ou utilização dos transportes públicos colectivos
convencionais, no caso de deficiência motora ao nível dos membros
superiores.

C o n s i d e r a - s e p e s s o a c o m
multideficiência profunda qualquer
pessoa com deficiência motora que,
para além de se encontrar nas
condições acima referidas, enferme
cumulativamente de deficiência
sensorial, intelectual ou visual de
carácter permanente de que resulte
um grau de incapacidade igual ou
superior a 90%.

Podem, ainda, usufruir do cartão de
estacionamento as pessoas com
deficiência das Forças Armadas ou a
e las equ iparadas que se jam
portadoras de incapacidade motora
igual ou superior a 60%.

Este cartão de estacionamento pode
ser requerido nas Direcções de
Serviços de Viação.

No acto da entrega do requerimento,
deve fazer-se prova da identificação e
da residência mediante apresentação
do Bilhete de Identidade e da condição
de pessoa com deficiência motora ou
de pessoa com deficiência profunda,
através de atestado médico de
incapacidade multiuso, nos termos da
lei.

O cartão só pode ser utilizado em
veículo que transporte efectivamente
a pessoa com deficiência.

A utilização indevida ou fraudulenta do
cartão de estacionamento implica a
sua imediata apreensão e suspensão
por um período de uma ano, podendo
m e s m o s e r a p r e e n d i d o
d e f i n i t i v a m e n t e n o c a s o d e
reincidência.

a)

b)

“O cartão de
estacionamento
modelo
comunitário...
foi uma das
iniciativas do
Ano Europeu
das Pessoas com
Deficiência - 2003...”



”

“ Colocação de guardas de segurança metálicas nas vias
de comunicação públicas, integradas ou não na rede
rodoviária nacional, contemplando a perspectiva da
segurança nos veículos de duas rodas

Colocação de guardas de segurança metálicas nas vias
de comunicação públicas, integradas ou não na rede
rodoviária nacional, contemplando a perspectiva da
segurança nos veículos de duas rodas

“... rails, para
maior
segurança dos
motociclistas
portugueses,
uma
reivindicação
antiga... ”

“Devem,
também, as
guardas de
segurança ser
colocadas em
estradas
regionais e
municipais... ”

“... guardas de
segurança devem
localizar-se em
auto-estradas (AE),
itinerários
principais (IP),
itinerários
complementares
(IC), e circulares e
variantes... ”

No passado dia 23 de Janeiro, foi apresentado, em Plenário da Assembleia da
República, o Projecto-Lei n.º 383/IX, da co-autoria do Deputado do PSD,
Rodrigo Ribeiro, sobre o reforço dos protectores metálicos, conhecidos por , para
maior segurança dos motociclistas portugueses, uma reivindicação antiga de muitos
moto clubes do país. Estiveram presentes muitos que encheram as galerias da
Assembleia da República.

Apesar do Despacho governamental 22428/2000 fixar regras para a colocação de
guardas de segurança contemplando a perspectiva da segurança dos veículos de duas
rodas, a realidade é bem diferente, uma vez que a quase totalidade das guardas das
nossas estradas continua sem qualquer dispositivo que contemple a segurança de
ciclomotoristas e motociclistas.

O objecto do Diploma estabelece a obrigação de as guardas de segurança a colocar nas
vias de comunicação públicas rodoviárias, integradas ou não na rede rodoviária
nacional, contemplarem a perspectiva da segurança dos veículos de duas rodas,
principalmente nos pontos da via que apresentem elevado risco de acidente.

motard
rails

motards

“Na identificação
dos pontos das
vias...
dever-se-á
atender a
parecer...
da Prevenção
Rodoviária
Portuguesa... ”

Colocação de guardas de segurança metálicas nas vias
de comunicação públicas, integradas ou não na rede
rodoviária nacional, contemplando a perspectiva da
segurança nos veículos de duas rodas

As guardas de segurança devem localizar-se em auto-estradas (AE), itinerários
principais (IP), itinerários complementares (IC) e circulares e variantes, sempre que se
considere necessário, e, em especial, em:

Curvas de raio inferior ao mínimo normal,

Curvas com sobre elevação inferior à exigida ou inexistente,

Curvas de raio reduzido associado a declive acentuado (> 4%),

Curvas circulares seguidas (do mesmo sentido) e de raio decrescente,

Ramos de ligação em laço ( ) e outros de raio reduzido,

Zonas de entrada dos ramos dos nós de ligação,

Zonas com perigo de derrapagem (ex.:pavimento em calçada ou outros sem
adequada aderência),

Zonas sujeitas a formação de gelo,

loops

Devem, também, as guardas de segurança ser colocadas em estradas regionais e
municipais, nos locais acima indicados e ainda quando a via seja ladeada de precipícios
ou declives acentuados, quando haja perigo de projecção de gravilha e em descidas
com acentuada inclinação.

-

-

-

-

-

-

-

-

“

”

Na identificação dos pontos das vias que
apresentem elevado risco de acidente dever-
-se-á atender a parecer, a emitir sobre a
matéria, da Prevenção Rodoviária Portuguesa
(PRP).

Na altura da apresentação o Projecto-Lei
obteve a concordância unânime de todos os
Grupos Parlamentares.

No fim do debate parlamentar, o Presidente da
Assembleia da República, Dr. Mota Amaral,
dirigindo-se aos motards que assistiram à
sessão disse: “Apesar de me chamar Mota,
não ando de mota. Saúdo os representantes
dos diversos clubes que tiveram o
gosto e o empenho de vir assistir a este debate
e desejo que no regresso vão devagar.Até 100
Deus protege, de 100 para a frente, Deus
acolhe”.

O Dr. Pierre Sousa Lima representou o Clube
Motard de S. Miguel - CMSM naquela
importante sessão para todos os
portugueses.

motards

motards

“Diploma
estabelece a
obrigação de as
guardas de
segurança...
contemplarem a
perspectiva de
segurança dos
veículos de
duas rodas... ”



“... a Câmara
Municipal está
receptiva...
mantém
contactos com
o Conselho
Executivo da
Escola Canto
da Maia... ”

“... projecto
permitirá...
a criação de
uma outra zona
para entrada e
saída da escola,
pelo lado
poente... ”

Na sequência da notícia dada na última edição deste Boletim, a propósito da iniciativa de
um grupo de alunos da EB 2,3 Canto da Maia, que nas aulas de Área de Projecto
desenvolveu, durante o ano ano lectivo passado, um trabalho relativo à situação das
zonas circundantes da escola, no que respeita à sinalização, regulação do trânsito e
estacionamento, solicitámos à Câmara Municipal de Ponta Delgada informação acerca
do acolhimento que teria dado à proposta referida.

Tivémos ocasião de trocar algumas impressões com o Sr. Vereador responsável pela
área do Trânsito, Eng.º José Manuel Medeiros, que atenciosamente nos recebeu no seu
Gabinete, no edifício dos Paços do Concelho. Elogiando a idéia dos alunos, referiu que a

Câmara Municipal está
receptiva e que já, há
algum tempo, mantém
contactos com o Conselho
Executivo da Escola Canto
da Maia, no sentido de
concretizar planos em
estudo, e que vão de
encontro à pretensão do
exposto pelos alunos
daquela escola. Salientou,
no entanto, que para a
concretização de tais
projectos, é essencial que a
escola ceda à Câmara
Municipal os respectivos
t e r r e n o s , o q u e
v e r b a l m e n t e j á f o i
acordado.

Revelando aquela que é a
idéia concreta da edilidade
para a reorganização
daqueles espaços, o Eng.º
José Manuel Medeiros
adiantou que a faixa de

terreno apontada pelos alunos será destinada, como pretendem estes, para
estacionamento público, em geral, preservando sempre as zonas verdes e
previlegiando o estacionamento em espinha. Do mesmo modo, a parcela de terreno do
lado poente, na Rua Eng.º Luís Gomes, a zona referida pelos alunos será, também,
parcialmente destinada a estacionamento. A norte desta, está prevista a construção de
um recinto em cimento, devidamente vedado, destinado à ocupação dos tempos livres
dos mais novos, nomeadamente à prática desportiva. Esse espaço será utilizado pela
escola, em horário lectivo, e, fora dele, pela comunidade próxima.

Este projecto permitirá, ainda, a criação de uma outra zona para entrada e saída da
escola, pelo lado poente, a qual será servida por uma área específica, que possibilitará o

retorno do trânsito para pais e
encarregados de educação que,
descendo a Rua Eng.º Luís Gomes,
pretendam apenas deixar os seus filhos
e/ou educandos na escola.

Esta solução beneficiará, em muito,
todos os utentes da escola e contribuirá
para a fluidez do trânsito nas vias a sul
daquele estabelecimento de ensino.

O Vereador Eng.º José Manuel
Medeiros informou, ainda, que a
Câmara Municipal de Ponta Delgada
p r e t e n d e c o n c r e t i z a r e s t a s
intervenções por forma a que a escola e
a comunidade em geral possam delas
beneficiar já no início do próximo ano
lectivo.

Não se pode deixar de, à partida,
enaltecer este género de iniciativas, ainda mais quando elas surgem de grupos etários
em estádios previlegiados de aprendizagem. Por outro lado, devemos exortar as
entidades a quem aqueles se dirigem, no sentido de prestarem a devida atenção às
sugestões dadas, como forma de, intrinsecamente, estarem a valorizar aquelas
iniciativas. Assim se estará a contribuir para a credibilização das instituições a quem
compete a gestão da causa pública e a incentivar o exercício pleno da cidadania.

“... Câmara
Municipal
pretende
concretizar
estas
intervenções
por forma a
que...
possam delas
beneficiar já no
início do
próximo ano
lectivo. ”

“... solução
beneficiará...
todos os
utentes da
escola e
contribuirá
para a fluidez
do trânsito nas
vias a sul... ”

“Assim se
estará a
contribuir
para...
o exercíco
pleno da
cidadania. ”
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Quando não existem passeios ou bermas...Quando não existem passeios ou bermas...

Quando tiveres necessidade de andar de noite...Quando tiveres necessidade de andar de noite...

Se não houver passeios ou
bermas, como deves caminhar
na faixa de rodagem?

Deves fazê-lo pelo lado esquerdo
da mesma. Como ficas de frente
para os veículos que dela se
aproximam, é mais fácil para ti
evitar situações de perigo.
Sempre que caminhares em
grupo, deves ir prudentemente
em fila indiana (atrás uns dos
outros).

Se precisares de circular de
noite, ou em situação de
reduzida visibilidade, como
deves fazê-lo?

Deves vestir roupas de cores
claras e usar faixas de material
retrorreflector, de modo a seres
visto pelos condutores a uma
grande distância do local onde te
encontras.

Ao atravessar a rua...Ao atravessar a rua...

Como deves proceder quando quiseres atravessar a rua?

Deves fazê-lo pela passadeira, escolhendo locais de boa
visibilidade e não olhar apenas para os carros; olha
também para os condutores, olhos nos olhos.

E porquê olhar, olhos nos olhos?

Porque só assim tens a certeza de que quem vai a conduzir
deu pela tua presença, e está com a devida atenção.

Brincadeiras na rua...Brincadeiras na rua...

Porque não deves brincar nas bermas ou passeios?

Porque prejudicas a circulação dos outros peões, em
particular das pessoas idosas e dos deficientes e
corres o risco de acidente.






