


“... pretende-se
reduzir ainda
mais a
sinistralidade
rodoviária.”

“... tornar as
acções realizadas
em conjunto
ainda mais
eficazes.”

O novo Código da Estrada já está em vigor

PREVENÇÃO RODOVIÁRIAAÇORIANA

PRA

BASTACUMPRIR !

.

Agora, gradualmente irão sendo regulamentados certos artigos do mesmo.

Com este novo código pretende-se reduzir ainda mais a sinistralidade
rodoviária.

A sua acção vai fazer-se sentir especialmente nos
adoptados pelos condutores, no transporte de crianças em segurança, na maior
protecção jurídica dos peões e no agravamento das sanções aplicáveis às
infracções que mais contribuem para a sinistralidade rodoviária -

A , na linha que tem orientado as suas
iniciativas, estando atenta às mudanças de hábitos que têm que se verificar, vai
continuar a tentar organizar acções de esclarecimento, informação e formação
que se dirijam, em primeiro lugar, àqueles que, pelas suas funções, estão mais
próximos das populações que aumentarão, a curto ou a um prazo mais longo, a
lista de condutores:

Agora, mais do que nunca, é necessário melhorar as relações com os nossos
parceiros nesta luta e tornar as acções realizadas em conjunto ainda mais
eficazes.

A continua aberta ao esclarecimento permanente.

Ambicionamos a melhoria das nossas instalações e a oferta de serviços em
horário de expediente completo.

Quanto ao novo código: ,

comportamentos de risco

a velocidade

com manobras inadequadas, os níveis de alcoolémia dos condutores e o

desrespeito pelos peões.

os instrutores das escolas de condução e os professores.

adquiridos os novos hábitos

“A sua acção
vai fazer-se
sentir... nos
comportamentos
de risco...”



“Se a titularidade
do veículo não é
importante...
este sistema
oferece
vantagens como
nenhum outro...”

“... fica mais
económico fazer
um contrato de
Renting do que
adquirir a mesma
viatura pelos
métodos
clássicos de
aquisição.”

“Garantia de
dispor de um
veículo com um
bom nível de
satisfação e
performance e
nunca ficar
privado de
viatura... ”

Face à grande desvalorização que se tem vindo a verificar nos Usados, este sistema
ganha competitividade também para os particulares.

Se a titularidade do veículo não é importante para o potencial interessado, este sistema
oferece vantagens como nenhum outro. Garantia de dispor de um veículo com um bom
nível de satisfação e performance e nunca ficar privado de viatura (contratação de
Viatura de Substituição), são factores determinantes para quem não pode prescindir
deste meio de transporte.

Se se fizer as contas de quanto custa um veículo, acrescido da manutenção, seguro,
etc., verifica-se que fica mais económico fazer um contrato de do que adquirir a
mesma viatura pelos métodos clássicos de aquisição.

Atítulo informativo apresentamos algumas empresas de Renting que pode consultar:

Renting

ALDAutomotive

VSC - Classis Renting (Millennium BCP)

Locarent (CGD)

Banif Rent

GE Commercial Finance, Fleet Services

Europcar Fleet Services

Finlog

Multirent

LeasePlan

Fleet Partner,Aluguer Operacional ( BPN)

O , ou Aluguer Operacional de Veículos - A.O.V. - é um sistema de aluguer, de
todos os tipos de viaturas ligeiras, ao dispor de empresas e particulares.

Para além do Crédito ao Consumo (Bancos), do A. L. D. e do , o é uma
modalidade diferente, mais recente, e por isso, com muitas vantagens e alguns
inconvenientes.

Com evidentes vantagens para as empresas, o começa, também, a cativar
alguns particulares.

Na altura de decidir, vale a pena equacionar os produtos disponíveis no mercado para
dispor de viatura.

O sistema implica a assinatura e um Contrato, por ambas as partes, pelo locador e pelo
locatário, que deverá ser cumprido durante todo o período de aluguer, desde a entrega
até à restituição do veículo.

Os contratos não podem ultrapassar os 48 meses e os 200 000 kms.

A viatura é sempre propriedade do locador, que a cede nova ao locatário (empresa ou
particular), devendo ser entregue no final do Contrato nas devidas condições, ou seja,
com todos os acessórios e sem danos resultantes de uma utilização negligente.

Abaixo registamos as principais vantagens e os inconvenientes do

Renting

Leasing Renting

Renting

Renting.

“... O Renting
é uma
modalidade...
com muitas
vantagens e
alguns
inconvenientes.”

“Com evidentes
vantagens...
começa,
também, a
cativar alguns
particulares.”

Possibilidade de escolher a viatura
pretendida, assim como a duração do
Contrato e a quilometragem pretendida;

A renda é fixa durante todo o período do
Contrato, podendo ou não haver entrada
inicial;

Seguro de Danos Próprios, vulgo “Todos os
Riscos”, com uma franquia de 2% sobre o
valor da viatura, em caso de sinistro com
culpa;

Poder optar por contratar Viatura de
Substituição, nas situações de privação do
veículo (manutenções, avarias e sinistros);

Gestão de Sinistros a cargo do locador;

Manutenção garantida pelo locador;

A existência de várias empresas no
mercado de garante um maior
poder negocial.

Renting

Não há possibilidade de
eventual retoma do usado;

Penalizações no caso de
alterações ao Contrato;

No acto da restituição do
v e í c u l o , e s t e d e v e
encontrar-se em boas
condições, no que respeita
à carroçaria e à mecânica, e
com todos os acessórios;

A viatura só passará para o
nome do locatário se este
pretender adquiri-la, pelo
valor apresentado pelo
locador, no f ina l do
contrato.

INCONVENIENTESVANTAGENS

“Os contratos
não podem
ultrapassar os
48 meses...”



“Dos muitos
acessórios...
(os) capacetes
são, sem
dúvida... os que
continuam a ter
maior
importância.”

“O capacete não
deve ser
escolhido em
função da
potência e
dimensões da
mota...”

Dos muitos acessórios, actualmente disponíveis, para segurança dos motociclistas,
como botas, blusões, luvas, óculos, protecções diversas e capacetes, são sem dúvida
estes últimos os que continuam a ter maior importância. Não que se deva descurar a
protecção de todo o corpo, mas porque será a cabeça, a zona do mesmo, normalmente
mais vulnerável em caso de acidente de moto e que, pela sua sensibilidade e
importância, deverá ser alvo de grande cuidado.

Infelizmente, ainda é muito vulgar nos nossos dias a existência de motociclistas que
dispensam pouca atenção e preocupação ao momento da escolha de tão importante
acessório, preocupando-se unicamente em utilizar algo que, cumprindo o estipulado na
lei, lhes evite alguma multa, pois se não fosse obrigatório, facilmente dispensariam o uso
do capacete. Nada mais errado! O capacete não deve ser escolhido em função da
potência e dimensões da moto, mas sim, em função da importância que a cabeça
deveria ter para cada um de nós e que é, sem dúvida, a maior.

Assim, e dado que existe no mercado uma grande quantidade de marcas e variedade de
tipos de capacete, há que ter em atenção alguns pontos de grande importância no
momento da escolha daquele que será o nosso “anjo da guarda”, sempre que
utilizarmos esse extraordinário meio de transporte que é a moto.

“... há que ter em
atenção alguns
pontos de
grande
importância no
momento da
escolha...”

CAPA

“Integral ou
Fechado...
são os mais
resistentes e
seguros...”

“Todo-o-Terreno...
fechado, mas
sem viseira...
permite a
colocação de
óculos
específicos...”

“Aberto ou Jet...
não oferecem
qualquer
protecção à zona
do queixo.”

Integral ou Fechado

É um capacete todo fechado com viseira.
Normalmente são os mais resistentes e seguros,
sendo por isso os mais aconselhados;

Aberto ou Jet

É um capacete com uma área de cobertura
menor e apesar de já existirem muitas marcas
que oferecem viseira, são sem dúvida menos
seguros, pois não oferecem qualquer
protecção à zona do queixo;

Modular ou Híbrido

É um tipo de capacete que, devido
à sua versatilidade, tem vindo a
ganhar muitos adeptos e, por isso,
cada vez mais, surge nos
catálogos dos principais
fabricantes de capacetes. Procura
oferecer o melhor de dois mundos:
a segurança do Integral e a
frescura e facilidade de utilização
do Jet;

Todo-o-Terreno e Cross ou Off-Road

É um capacete de características muito
próprias, destinado a uma utilização fora da
estrada. É fechado, mas sem viseira, tendo
contudo uma forma que permite a colocação
de óculos específicos para a utilização a que
se destina.

TIPOS DE CAPACETES

“Modular ou
Híbrido...
devido à sua
versatilidade, tem
vindo a ganhar
muitos
adeptos...”

CETE



“... A indústria
dos capacetes
começa a
utilizar
materiais
bastante
sofisticados...”

“A camada
interior é...
responsável
pela absorção
de grande parte
dos impactos.”

Composição do Casco ou Calote externa

Actualmente a indústria dos capacetes começa a
utilizar materiais bastante sofisticados, como o
Carbono e o Kevlar, muito embora os mais
vulgares continuem a ser os policarbonatos e o
ABS (da família do plástico), menos resistentes,
mas mais baratos, e a fibra de vidro que é de
longe, a mais resistente e que maior longevidade
oferece aos cascos;

/

CARACTERÍSTICAS DO CAPACETE

Camada interior e forro

A camada interior é do tipo esferovite
(poliuretano) e é ela a responsável pela
absorção de grande parte dos impactos. É
revestida por um forro cuja qualidade dos
tecidos empregues é, em muito, responsável
pelo conforto e correcto ajuste do capacete à
cabeça do seu utilizador;

Ventilação

É um dos aspectos onde as grandes
marcas investem muito, pois da eficiência
dos sistemas utilizados, depende bastante
o nosso conforto e bem estar, não só no
arejamento da cabeça como na eliminação
do normal embaciamento das viseiras;

Sistema de fecho

Existem vários sistemas de fechos de segurança,
sendo que alguns, apesar da grande facilidade de
utilização, não são de grande segurança. O
sistema mais seguro, e por isso utilizado em
competição, é o de duplo anel em D. Não é o mais
simples e requer alguma habituação, mas é, sem
dúvida, o mais aconselhado;

“Existem vários
sistemas de
fechos de
segurança...
O sistema mais
seguro...
é o de duplo
anel em D.”

CAPA

“Devemos
assegurar-nos de
que adquirimos
um capacete com
a medida correcta
para a nossa
cabeça...”

“... é também
essencial que
proporcione ao
seu utilizador
elevados níveis
de conforto...”

“... o capacete...
não deverá,
nunca, ser
adquirido apenas
para dar
cumprimento a
uma imposição
legal.”

Tamanho

É um dos factores a que se deve dar maior
atenção no momento da compra. Devemos
assegurar-nos de que adquirimos um
capacete com a medida correcta para a
nossa cabeça, devendo por isso, e em
primeiro lugar, medir o diâmetro máximo da
mesma na sua parte superior e escolher
um capacete com a medida adequada. O
capacete deverá ficar justo para que a
cabeça não se mova facilmente no seu
interior, mesmo que inicialmente e para os
menos familiarizados com o uso de
capacete, possa parecer um pouco
apertado.

Por tudo o que aqui foi exposto, embora,
muito mais houvesse a dizer, interessa
reter a ideia de que o capacete, como
elemento fundamental que é, do
equipamento do motociclista, não deverá,
nunca, ser adquirido apenas para dar cumprimento a uma imposição legal. O capacete,
para além de fundamental para a segurança dos motards, é também essencial que
proporcione ao seu utilizador elevados níveis de conforto, os quais terão certamente
consequências positivas na qualidade da concentração e cuidado colocados na
condução dos motociclos e consequente diminuição de acidentes que todos desejamos
evitar.

CETE



Notas importantes:

A destacar:

Aos 40, 45, 50, 55, 60, 65, para:3.

“... os
interessados
devem dirigir-se
ao serviço
competente... e
ser portadores de
exame médico...”

“Os novos
prazos de
validade das
cartas de
condução
vigoram a partir
de 24 de Maio
de 2005...”

“... períodos
indicados para
a revalidação
das cartas...
podem ser mais
curtos, caso as
entidades
competentes
exijam...”

Aos 40, 45, 50, 55, 60, 65, para:
Categoria D

Categoria D+E

Subcategoria D1 *

Subcategoria D1 + E *

- automóveis pesados de passageiros aos quais poderá ser
atrelado um reboque de peso bruto até 750 kg.

- pesados de passageiros + reboque de peso bruto superior
a 750 Kg.

- automóveis pesados de passageiros com lotação até
17 lugares, incluindo o condutor, aos quais poderá ser atrelado um reboque
de peso bruto até 750 kg.

- automóveis pesados de passageiros da categoria
D1 + reboque com peso bruto superior a 750 kg. e desde que o peso do
conjunto não exceda os 12 000 kg.

Novas Subcategorias criadas no Código da Estrada,
segundo o Decreto-Lei 44/2005.

Convém salientar que para as categorias D e D+E e ainda para a categoria C+E, cujo
peso bruto exceda os 20 000 kg., a idade limite é 65 anos.

Apesar destes períodos indicados para a revalidação das cartas, tem de se ter em conta
que estes podem ser mais curtos, caso as entidades competentes exijam que o
condutor se submeta a exames médicos ou de observação psicológica.

*

Notas importantes:

A destacar:

Os novos prazos de validade das cartas de condução vigoram a partir de 24 de
Maio de 2005 e a todas as cartas emitidas antes desta data as novas normas
serão aplicadas a partir de 01 de Janeiro de 2008.

Para a revalidação da carta de condução os interessados devem dirigir-se ao
serviço competente da Direcção Geral de Viação e ser portadores de exame
médico, nos seis meses que antecedem a data de validade da respectiva carta.

Casos em que o condutor não poderá revalidar a carta de condução sem se
submeter a novo exame de código, técnico e prático, conforme a categoria em
causa:

Quando o título de condução é provisório (durante os primeiros 3 anos de
carta) e o condutor tenha sido condenado pela prática de crime rodoviário,
de uma contra-ordenação muito grave ou de duas contra-ordenações
graves.

Quando a data de caducidade da carta se tenha verificado há 2 ou mais
anos.

a)

b)

3.

1.

2. Aos 40, 45, 50, 55, 60, 65 anos e posteriormente de 2 em 2 anos para:

Aos 50, 60, 65, 70 anos e, posteriormente, de 2 em 2 anos, para:

“Nos últimos
tempos tem-se
assistido a um
aumento
significativo de
condutores
que perdem o
Título de
Condução.”

“... é fulcral
conhecer o
Decreto-Lei
nº 45/2005...
que define o
termo de
validade da
carta de
condução...”

Nos últimos tempos tem-se assistido a
um aumento significativo de condutores
que perdem o Título de Condução. Nas
Escolas de Condução vive-se de perto o
drama daqueles que, por falta de
informação, são confrontados com a
notícia de que a sua carta já não poderá
ser renovada, por ter passado o prazo
legal para o fazer, restando apenas uma
alternativa: a de começar tudo de novo,
com a agravante de já não ter 18 anos
mas sim, e muitas vezes, mais de 70
anos....

O dif íci l desta situação não é
propriamente a formação a que têm de
estar sujeitos nas Escolas de Condução,
até porque esta é a única forma que os
condutores mais antigos têm para se
actualizarem. O problema é a avaliação que é feita a estes condutores que, com anos e
anos de experiência, são avaliados exactamente sob os mesmos critérios e colocados,
lado a lado, com os instruendos que tentam obter a carta de condução pela 1ª vez.
Por este motivo é fulcral conhecer o Decreto-Lei nº 45/2005, que entrará em vigor a partir
do dia 24 de Maio e que define o termo de validade da carta de condução que ocorre nas
datas em que os seus titulares atingem as seguintes idades:

Aos 50, 60, 65, 70 anos e, posteriormente, de 2 em 2 anos, para:

Aos 40, 45, 50, 55, 60, 65 anos e posteriormente de 2 em 2 anos para:

CategoriaA
Categoria B

Categoria B + E

Subcategoria A1

Subcategoria B1 *

Categoria C

Categoria C+E

Subcategoria C1 *

Subcategoria C1+E *

- motociclos com cilindrada superior a 50 cm .
- automóveis ligeiros ou conjuntos de veículos compostos por

veículo ligeiro + reboque de peso bruto até 750 kg ou cujo peso bruto do
conjunto não exceda os 3 500 Kg.

- automóveis ligeiros aos quais poderá ser atrelado um
reboque que exceda os 750 kg de peso bruto.

- motociclos de cilindrada não superior a 125 cm e de
potência máxima até 11 Kw.

- triciclos e quadriciclos.

- automóveis pesados de mercadorias aos quais poderá ser
atrelado reboque de peso bruto até 750 kg.

- automóveis pesados de mercadoria + reboque que exceda
os 750Kg.

- pesados de mercadoria de preso bruto até 7 500 kg.
aos quais poderá ser atrelado um reboque de peso bruto até 750 kg.

- pesados de mercadorias da categoria C1 + reboque
que exceda o peso bruto de 750 kg e desde que o peso do conjunto não
exceda os 12 000 kg.

3

3

1.

2.



VELOCIDADE
“... maior
penalização do
excesso de
velocidade, da
condução sob o
efeito do álcool
e do transporte
incorrecto de
crianças...”

O Código da Estrada, em vigor desde 26 de Março passado, introduz alterações
significativas em certas e determinadas áreas.

As principais alterações concentram-se na maior penalização do excesso de
velocidade, da condução sobre o efeito do álcool e do transporte incorrecto de crianças,
que se reflete num significativo agravamento das sanções aplicáveis às infracções que
mais contribuem para a sinistralidade rodoviária.

Do novo Código, destacamos o seguinte:

AUTOMÓVEIS LIGEIROS / MOTOCICLOS
Excesso de
velocidade Coima Contra -

- ordenação

Dentro das
localidades

Fora das
localidades

Até 20 Km/h

De 20 a 40 Km/h

De 40 a 60 Km/h

Mais de 60 Km/h

Até 30 Km/h

De 30 a 60 Km/h

De 60 a 80 Km/h

Mais de 80 Km/h

60 a 300 euros

120 a 600 euros

300 a 1500 euros

500 a 2500 euros

60 a 300 euros

120 a 600 euros

300 a 1500 euros

500 a 2500 euros

Leve

Grave

Muito Grave

Muito Grave

Leve

Grave

Muito Grave

Muito Grave

AUTOMÓVEIS PESADOS
Excesso de
velocidade Coima Contra -

- ordenação

Dentro das
localidades

Fora das
localidades

Até 10 Km/h

De 10 a 20 Km/h

De 20 a 40 Km/h

Mais de 40 Km/h

Até 20 Km/h

De 20 a 40 Km/h

De 40 a 60 Km/h

Mais de 60 Km/h

60 a 300 euros

120 a 600 euros

300 a 1500 euros

500 a 2500 euros

60 a 300 euros

120 a 600 euros

300 a 1500 euros

500 a 2500 euros

Leve

Grave

Muito Grave

Muito Grave

Leve

Grave

Muito Grave

Muito Grave

CIRCULAÇÃOCIRCULAÇÃO

VELOCIDADE

A velocidade mínima nas auto-estradas passa de 40 para 50 Km/h.

Sanções em caso de excesso de velocidade: (ver quadros)

“... significativo
agravamento
das sanções
aplicáveis às
infracções que
mais contribuem
para a
sinistralidade
rodoviária.”

“... condutores
de veículos a
motor... numa
rotunda... ceder
a passagem aos
condutores de
velocípedes, de
veículos de
tracção animal e
de animais que
nela circulem.”

“Taxa de álcool
no sangue igual
ou superior a
0,5 g/l e inferior
a 0,8 g/l:
Coima entre
€250 e €1250
e... inibição de
conduzir... ”

“... qualquer
placa situada no
eixo da faixa de
rodagem deve
ser contornada
pela direita....”

ÁLCOOLÁLCOOL

Taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e inferior a 0,8 g/l:

Coima entre e e sanção acessória de€250 €1250 inibição de conduzir

Se a taxa for igual ou superior a 0,8 g/l e inferior a 1,2 g/l ou, sendo impossível a
quantificação daquela taxa, se o condutor for considerado influenciado pelo
álcool em relatório médico ou ainda se conduzir sob influência de substâncias
psicotrópicas:

Coima entre e e sanção acessória de€500 €2500 inibição de conduzir

PLACAS COLOCADAS NO EIXO DA FAIXA DE RODAGEMPLACAS COLOCADAS NO EIXO DA FAIXA DE RODAGEM

Para efeitos de mudança de direcção deixa de existir o conceito de placa de
forma triangular. Assim, qualquer placa situada no eixo da faixa de rodagem
deve ser contornada pela direita. Contudo, se estas se encontrarem numa via de
sentido único, ou na parte da faixa de rodagem afecta a um só sentido, podem
ser contornadas pela esquerda ou pela direita, conforme for mais conveniente.

ROTUNDASROTUNDAS

Os condutores de veículos a motor que pretendam entrar numa rotunda passam
a ter de ceder a passagem aos condutores de velocípedes, de veículos de
tracção animal e de animais que nela circulem.



“A utilização de
telemóvel
durante a
condução só é
permitida se for
utilizado
auricular ou
sistema de alta
voz...”

“As crianças
com menos de
12 anos...
e menos de
150 cm... são
obrigadas a
utilizar
sistemas de
retenção
adequados... ”

“... arremesso
de qualquer
objecto para o
exterior...
sancionado
com coima de
€60 a €300.”

TRANSPORTE DE CRIANÇASTRANSPORTE DE CRIANÇAS

As crianças com menos de 12 anos de idade e menos de 150 cm de altura
devem ser transportadas sempre no banco de trás e são obrigadas a utilizar
sistemas de retenção adequados ao seu tamanho e peso - cadeirinhas.

É permitido o transporte de crianças com menos de 3 anos no banco da frente
desde que se utilize sistema de retenção virado para a retaguarda e o airbag do
lado do passageiro se encontre desactivado.

Nos automóveis que não estejam equipados com cintos de segurança é
proibido o transporte de crianças com menos de 3 anos.

A infracção a qualquer das disposições referidas nos pontos anteriores é
sancionada com coima de a por cada criança transportada
indevidamente.

O transporte de menores ou ininputáveis sem cinto de segurança passa a ser
considerado contra-ordenação grave. Esta infracção é da responsabilidade do
condutor e penalizada com sanção acessória de .

€120 €600

inibição de conduzir

ARREMESSO DE OBJECTOS PARA O EXTERIOR DO VEÍCULOARREMESSO DE OBJECTOS PARA O EXTERIOR DO VEÍCULO

O arremesso de qualquer objecto para o exterior do veículo passa a ser
sancionado com coima de a .€60 €300

UTILIZAÇÃO DE TELEMÓVELUTILIZAÇÃO DE TELEMÓVEL

A utilização de telemóvel
durante a condução só é
permitida se for utilizado
auricular ou sistema de alta
voz que não implique
m a n u s e a m e n t o
continuado.

A i n f r a c ç ã o a e s t a
disposição é sancionada
com coima de a
e passa a ser considerada
contra-ordenação grave,
sendo penalizada com
sanção acessória de

.

€120 €600

inibição de conduzir

“... paragem e o
estacionamento
nas passagens
assinaladas para
a travessia de
peões...
contra-ordenação
grave, penalizada
com sanção
acessória de
inibição de
conduzir. ”

“... ultrapassagem
de veículo pelo
lado direito...
sancionada com
coima de €250 a
€1250.”

/

Os condutores que circulam nas rotundas deixam de estar obrigados a ceder
passagem aos eléctricos que nelas pretendam entrar.

Passa a ser proibido parar ou estacionar a menos de 5 metros, para um e outro
lado, das rotundas e no interior das mesmas.

Aultrapassagem de veículo pelo lado direito passa a ser sancionada com coima
de a .€250 €1250

ULTRAPASSAGEM PELO LADO DIREITOULTRAPASSAGEM PELO LADO DIREITOULTRAPASSAGEM PELO LADO DIREITO

PARAGEM E ESTACIONAMENTOPARAGEM E ESTACIONAMENTO

Passa a ser proibido parar e estacionar a menos de 25 metros antes e 5 metros
depois dos sinais de paragem dos veículos de transporte colectivo de
passageiros (autocarros).

Passa a ser proibido parar e estacionar a menos de 6 metros antes dos sinais de
paragem dos veículos de transporte colectivo de passageiros que circulem
sobre carris (eléctricos).

É proibido e considerado abusivo o estacionamento de veículos ostentando
qualquer informação com vista à sua transacção (ex: vende-se, procuro novo
dono, n.º de telemóvel, etc). Em caso de infracção, o veículo será .

A paragem e o estacionamento nas passagens assinaladas para a travessia de
peões (passadeiras) passa a ser considerado contra-ordenação grave,
penalizada com sanção acessória de .

rebocado

inibição de conduzir



“A carta de
condução,
emitida a favor
de quem não se
encontrava
habilitado,
passa a ser
provisória pelo
período de três
anos. ”

“É proibido o
trânsito de
veículos sem
os sistemas,
componentes
ou acessórios
com que foram
aprovados. ”

“Passam a
realizar-se
inspecções para
verificação das
características
após
acidente...”

TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS

VEÍCULOSVEÍCULOS

TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS

É proibido o trânsito de veículos sem os sistemas, componentes ou acessórios
com que foram aprovados. As autoridades de fiscalização do trânsito, ou seus
agentes, podem proceder à apreensão do veículo até que este seja aprovado
em inspecção extraordinária, sendo o proprietário sancionado com coima de

a .€250 €1250

REGIME PROBATÓRIO DA CARTA DE CONDUÇÃO

HABILITAÇÃO LEGAL PARA CONDUZIRHABILITAÇÃO LEGAL PARA CONDUZIR

REGIME PROBATÓRIO DA CARTA DE CONDUÇÃO

INSPECÇÕESINSPECÇÕES

Passam a realizar-se inspecções para verificação das características após
acidente e inspecções na via pública para verificação das condições de
manutenção.

A carta de condução, emitida a favor de quem não se encontrava habilitado,
passa a ser pelo período de .

Acresce que os titulares de carta de condução das subcategorias A1 e/ou B1
voltam a estar sujeitos ao regime probatório quando obtiverem as categorias A
e/ou B. Ou seja, nestas situações, a carta de condução é provisória duas vezes.

provisória três anos

“... contra-
ordenações
muito graves
resultam na
apreensão da
carta de
condução
durante período
de 2 meses a 2
anos. ”

“... veículos a
motor em
circulação
(excepto os de 2
ou 3 rodas...)
têm de estar
equipados com
um colete
retrorreflector...”

/

TRIÂNGULO DE PRÉ-SINALIZAÇÃO E COLETE RETRORREFLECTORTRIÂNGULO DE PRÉ-SINALIZAÇÃO E COLETE RETRORREFLECTOR

Passa a ser obrigatório colocar o triângulo de pré-sinalização de perigo (a pelo
menos 30 metros do veículo, de forma a ser visível a, pelo menos, 100 metros)
sempre que o veículo fique imobilizado na faixa de rodagem ou na berma ou
nestas tenha deixado cair carga.

Todos os veículos a motor em circulação (excepto os de 2 ou 3 rodas, os
motocultivadores e os quadriciclos sem caixa) têm de estar equipados com um
colecte retrorreflector de modelo aprovado. A ausência de colete é sancionada
com uma coima de a euros.

Nas situações em que é obrigatório o uso do sinal de pré-sinalização de perigo,
quem proceder à sua colocação, à reparação do veículo ou à remoção da carga
deve utilizar colete retrorreflector. A não colocação do colete é sancionada com
coima de a .

€60 €300

€120 €600

CONTRA-ORDENAÇÕES MUITO GRAVESCONTRA-ORDENAÇÕES MUITO GRAVES

Não parar perante o sinal de STOP
ou perante a luz vermelha de
regulação do trânsi to ou o
desrespeito da obrigação de parar
imposta pelos agentes fiscalizadores
ou reguladores do trânsito, passa a
ser considerada contra-ordenação
muito grave.

Pisar ou transpor uma linha
longitudinal contínua que separa os
sentidos de trânsito passa a ser
considerada contra-ordenação
muito grave.

A condução sob influência do álcool,
considerada em relatório médico,
passa a ser considerada contra-
ordenação muito grave.

Estas contra-ordenações muito
graves resultam na

durante um
período de 2 meses a 2 anos.

apreensão da
carta de condução



“Os pais ou
tutores de
menores
habilitados com
licença especial
de condução
serão
responsáveis
pelas infracções
que estes
pratiquem. ”

“Se o condutor
não pretender
efectuar o
pagamento
voluntário
imediato...
deve prestar
depósito...
de valor igual
ao mínimo da
coima
prevista... ”

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA COIMAPAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA COIMA

O pagamento voluntário da coima pode ser efectuado no acto da verificação da
contra-ordenação

Se o condutor não pretender efectuar o pagamento voluntário imediato da
coima, deve prestar depósito, também imediatamente, de valor igual ao mínimo
da coima prevista para a contra-ordenação praticada. Esse valor será devolvido
se não houver lugar a condenação.

Se o infractor não pagar a coima no momento, ou se não efectuar o depósito
referido, o agente de autoridade o , ou os títulos
de identificação do e de registo de propriedade, e emite uma guia de
substituição, válida pelo tempo julgado necessário, e renovável até à conclusão
do processo. Se efectuar o pagamento, os documentos serão devolvidos ao
condutor.

apreende título de condução
veículo

COIMAS EM ATRASOCOIMAS EM ATRASO

Se em qualquer acto de fiscalização o condutor ou o proprietário do veículo tiver
coimas em atraso, terá de proceder ao seu imediato pagamento. Em caso de
impossibilidade, ser-lhe-á passada uma guia com um prazo de 15 dias, período
durante o qual ele deverá pagar as coimas em atraso. Se no final deste período
tal não se verificar, ser-lhe-á o ou os títulos de
identificação do e de registo de propriedade.

apreendido título de condução
veículo

PAGAMENTO DA COIMA EM PRESTAÇÕESPAGAMENTO DA COIMA EM PRESTAÇÕES

Passa a estar regulamentado o pagamento da coima em prestações, pelo
período máximo de doze meses, desde que o seu valor seja superior a e
cada prestação mensal não seja inferior a .

€178
€50

POLUIÇÃO SONORA, DO SOLO E DO AR

OUTRAS ALTERAÇÕESOUTRAS ALTERAÇÕES

POLUIÇÃO SONORA, DO SOLO E DO AR

Será o documento de identificação do (livrete) detectado a
circular desrespeitando as regras relativas à poluição sonora, do solo e do ar.

apreendido veículo

LICENÇA ESPECIALLICENÇA ESPECIAL

Os pais ou tutores de menores habilitados com licença especial de condução
serão responsáveis pelas infracções que estes pratiquem.

“A circulação de
veículo sem
seguro de
responsabilidade
civil passa a ser
sancionada com
coima de €500 a
€2500...
O veículo é
apreendido.... ”

“A carta de
condução
provisória
caduca se o
seu titular for
condenado
pela prática de
um crime
rodoviário... ”

/

A carta de condução provisória caduca se o seu titular for condenado pela
prática de um crime rodoviário, de uma contra-ordenação muito grave ou de
duas contra-ordenações graves.

Os veículos conduzidos por titulares de carta de condução provisória têm de
ostentar à retaguarda um dístico de modelo a definir em regulamento.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

RESPONSABILIDADERESPONSABILIDADE

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

NOVOS EXAMESNOVOS EXAMES

Os condutores detectados a circular em contra-mão nas auto-estradas ou vias
equiparadas, bem como aqueles que sejam considerados dependentes de
álcool ou drogas, serão submetidos a novos exames - médicos, psicológicos ou
de condução.

A circulação de veículo sem seguro de responsabilidade civil passa a ser
sancionada com coima de a e a ser considerada contra-ordenação
grave (aplicada ao proprietário do veículo). O veículo é pelas
autoridades de fiscalização do trânsito ou seus agentes.

€500 €2500
apreendido



“O período de
reincidência é
elevado de 3
para 5 anos...”

/

REINCIDÊNCIAREINCIDÊNCIA

O período de reincidência é elevado de 3 para 5 anos. Ou seja, o limite mínimo
de duração da é elevado para o , caso o infractor
cometa contra-ordenação cominada com inibição de conduzir, depois de ter
sido condenado por outra contra-ordenação cominada com inibição de conduzir
ao mesmo diploma legal, ou seus regulamentos, praticada há menos de 5 anos.

inibição de conduzir dobro

APREENSÃO DO TÍTULO DE CONDUÇÃOAPREENSÃO DO TÍTULO DE CONDUÇÃO

Nas situações em que haja lugar a apreensão do título de condução, o prazo
para entrega às autoridades passa de 20 para 15 dias úteis.

CASSAÇÃO DO TÍTULO DE CONDUÇÃOCASSAÇÃO DO TÍTULO DE CONDUÇÃO

Acompetência para determinar a cassação do título de condução é da Direcção-
Geral de Viação.“Nas situações

em que haja
lugar a
apreensão do
título de
condução, o
prazo para
entrega às
autoridades
passa de 20
para 15 dias
úteis.”

“... Ocupar, dentro
da rotunda, a via
de trânsito mais
adequada em
função da saída
que vai
utilizar....”

“... condutor que
pretende tomar
a primeira saída
da rotunda
deve:
ocupar... via da
direita... ”

Tendo em conta as disposições aplicáveis do Código da Estrada, na redacção que lhe foi
conferida pelo Decreto-Lei nº 44/2005, de 23 de Fevereiro, constantes dos artºs 13º, nº
1; 14º, nºs 1 a 3; 15º, nº 1; 16º, nº 1; 21º; 25º; 31º, nº 1, c) e 43º e as definições referidas no
artº 1º do mesmo Código, na circulação em rotundas os condutores devem adoptar o
seguinte comportamento:

“... manobras que
impliquem
deslocação
lateral do veículo
decorrente da
mudança de via
de trânsito ou de
saída da rotunda
devem ser
previamente
sinalizadas. ”

O condutor que pretende tomar a primeira saída da rotunda deve:

Ocupar, dentro da rotunda, a via da direita, sinalizando antecipadamente
quando pretender sair.

Se pretende tomar qualquer das outras saídas, deve:

Ocupar, dentro da rotunda, a via de trânsito mais adequada em função da
saída que vai utilizar;

Aproximar-se progressivamente da via da direita;

Fazer sinal para a direita depois de passar a saída imediatamente anterior à
que pretende utilizar;

Mudar para a via de trânsito da direita antes da saída, sinalizando
antecipadamente quando for sair.

Sinalização de manobras:

Todas as manobras que impliquem deslocação lateral do veículo decorrente da
mudança de via de trânsito ou saída da rotunda devem ser previamente sinalizadas.

1.

2.



“... reconhecendo-
se a relevância da
PRA no panorama
regional da
prevenção e
educação
rodoviária...
foi celebrado...
protocolo... ”

No dia 6 de Janeiro de 2005 foi celebrado um protocolo entre o Fundo Regional dos
Transportes, representado pela Dra. Maria Ana Carreiro Machado Costa, na qualidade
de Presidente da Comissão de Gestão, e a Prevenção Rodoviária Açoriana,
representada pelo seu Presidente, Dr. Walter JordãoAdrahi.

A PRA recebia, desde o aparecimento dos Centros de Inspecções a veículos, 2.5% da
facturação mensal desses mesmos centros. Esta situação foi alterada com a entrada em
vigor do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2004/A, de 13 de Maio, e do Decreto Lei n.º
550/99, de 15 de Dezembro. Por via desta alteração legislativa, o FRT passou a receber,
mensalmente, 5% do montante das tarifas pagas pelas inspecções ou reinspecções
efectuadas na RAA, deixando a PRAde ser beneficiária directa das mesmas.

Contudo, reconhecendo-se a relevância da PRA no panorama regional da prevenção e
educação rodoviária, e também atendendo ao seu enquadramento institucional e
financeiro, foi celebrado o protocolo acima referido. Na sequência deste, a PRA
promoverá acções de prevenção rodoviária na Região, obrigando-se o FRT a afectar à
PRA 2.5% do montante das tarifas pagas pelas inspecções de veículos na RAA. Este
protocolo vigora a partir de 1 de Janeiro de 2005, por períodos renováveis de ano, sendo
automaticamente renovado se não houver nada em contrário por nenhuma das partes.

Na assinatura deste protocolo esteve também presente o Secretário Regional da
Habitação e Equipamentos, Dr. José Contente. Na ocasião, este representante da
Região congratulou-se pela celebração do protocolo, referindo que, assim, estavam
abertas as portas para uma colaboração mais assídua entre a Secretaria que tutela e a
Prevenção RodoviáriaAçoriana.

O Presidente da PRA, frisou a importância do acordo celebrado. Com estas verbas
afectas à associação, a mesma poderá, finalmente, executar acções de prevenção
rodoviária há muito desejadas, as quais não tinham sido possíveis, até à data, por falta
de verbas disponíveis.

“Com estas
verbas
(A PRA)...
poderá,
finalmente,
executar acções
de prevenção
rodoviária há
muito
desejadas... ”

“... o custo da
referida
Licença passou
de 150.00€,
praticado
desde o ano de
2001, para
175.00€. ”

“No... ano de 2005,
foram já efectuados
quatro Cursos de
Formação de
Jovens
Ciclomotoristas... ”

“... PRA
congratula-se
pelo facto destas
acções de
formação
continuarem a
ter sucesso junto
dos nossos
jovens e estarem
a contribuir para
a educação/
/formação
rodoviária dessa
faixa etária... ”

No decurso do ano de 2005, foram já efectuados quatro Cursos de Formação de Jovens
Ciclomotoristas (14 e 15 anos) na RegiãoAutómoma dosAçores.

Na ilha de São Miguel, realizaram-se dois cursos, com um total de 26 alunos. Na ilha do
Faial (cidade da Horta), realizou-se um curso, com 21 alunos, e na ilha das Flores (Vila
de Santa Cruz), decorreu um curso, com 8 alunos.

Até ao mês de Agosto, a Prevenção Rodoviária Açoriana pretende realizar, ainda, mais
três cursos. Na ilha Terceira, divididos porAngra do Heroísmo e Praia da Vitória, estão já
inscritos 18 jovens e 10 em São Jorge,
enquanto que na ilha de São Miguel (cidade de
Ponta Delgada) são 15 os jovens que
pretendem obter a Licença Especial para a
Condução de Ciclomotores.

O Conselho Directivo da Prevenção Rodoviária
Açoriana decidiu, em reunião, que o preço a
pagar pelos formandos teria de aumentar.
Assim, o custo da referida Licença passou de
150.00€, praticado desde o ano de 2001, para
175.00€. Tal ficou a dever-se ao aumento das
despesas inerentes às deslocações do
material de formação e da formadora.

A PRA congratula-se pelo facto destas acções
de formação continuarem a ter sucesso junto
dos nossos jovens e estarem a contribuir para a
educação/formação rodoviária dessa faixa
etária, que representa o futuro dos nossos
condutores.



“... o Código da
Estrada
transmite ‘uma
filosofia de vida
para que
Portugal deixe
de ser, a nível
estatístico, o
negro da
Europa’. ”

“Chamou a
atenção...
para o facto do
Plano Nacional
de Prevenção
Rodoviária ter
como objectivo
reduzir em 50% o
número de
mortos nas
estradas
portuguesas....”

APrevenção RodoviáriaAçoriana, com a colaboração daANIECA(Associação Nacional
dos Industriais do Ensino de ConduçãoAutomóvel), realizou nos dias 6, 7 e 8 de Maio de
2005 três sessões de esclarecimento sobre o novo Código da Estrada, entrado em vigor
no passado dia 26 de Março. Estas sessões, ministradas pelo Dr. Paulo Figueiredo
(ANIECA), tiveram lugar, respectivamente, na cidade de Ponta Delgada, Angra do
Heroísmo e Horta, abrangendo, assim, as três principais ilhas da Região Autónoma dos
Açores.

Na sessão que decorreu em Ponta Delgada, no dia 6 de Maio, participaram 38 pessoas,
representantes de todas as Escolas de Condução da ilha de São Miguel, da própria
Prevenção Rodoviária Açoriana e, também, os Técnicos de Viação da Direcção dos
Serviços de Viação e Transportes Terrestres.

No início da sessão o Presidente da PRA, Dr. Walter Adrahi, tomou a palavra e
agradeceu a disponibilidade da ANIECA, na pessoa do Dr. Paulo Figueiredo, e da
Escola de Condução Ilha Verde, por ter
disponibilizado a sala onde se realizou a
palestra. Lembrou que o objectivo destas
sessões seria o de esclarecer dúvidas ao
nível do ensino da condução, que surgiram
com a entrada em vigor do novo C.E..
Recordou que o Código da Estrada transmite
“

”.

De seguida, usando da palavra, o Dr. Paulo
F i g u e i r e d o , t é c n i c o d a A N I E C A ,
congratulou-se pela iniciativa da PRA em
trazer à Região estas sessões informativas,
as quais se juntam às sete semelhantes, que
já realizou no Continente. Chamou a atenção
dos presentes para o facto do Plano Nacional
de Prevenção Rodoviária ter como objectivo
reduzir em 50% o número de mortos nas

uma filosofia de vida para que Portugal
deixe de ser, a nível estatístico, o negro da
Europa

estradas portuguesas e que, para tal, foi elaborado o novo Código da Estrada. Como
curiosidade, mencionou ser esta a 5ª versão do C.E. a ser produzida.

A sessão foi repartida por duas fases, sendo que na primeira foram abordadas as
principais alterações do C.E. e o que é mais relevante ao nível da formação de
condutores. A segunda fase consistiu do estudo do Decreto Lei n.º 45/2005 (que adapta
a Portugal as regras da Comunidade Europeia), o qual altera o papel das Escolas de
Condução e dos Formadores, e ainda da apreciação do Decreto Lei n.º 44/2005, que
aprovou o novo Código da Estrada.

A sessão foi animada e, no final, só se lamentou não haver tempo para discutir
aprofundadamente todas as questões. O sentimento era de agrado geral e ficou a
esperança de se realizarem, com mais assiduidade, acções deste género.

No passado dia 3 de Abril, por iniciativa do Clube Motard de S. Miguel - CMSM,
comemorou-se, pela primeira vez, o Dia do Motociclista, com a participação dos três
motoclubes em actividade na Ilha de S. Miguel: Clube Motard de S. Miguel, Clube
Motard do Norte e Grave Diggers.

Acerimónia religiosa iniciou-se com a Missa, pelas 11.00h, na Matriz de S. Sebastião de
Ponta Delgada, seguida da bênção dos capacetes e das motas.

Participaram neste evento, de grande significado para os motociclistas, 150 motards,
que honraram o seu padroeiro - S. Rafael - e intercederam pelas melhoras do P . José
Fernando, o nosso padre motard, que, pela primeira vez, não presidiu à cerimónia
religiosa, a nível nacional.

No final da Eucaristia e das bênçãos, os três Presidentes dos motoclubes, Carolina
Riley, Marcelino Furtado e Henrique Marques, foram fotografados com a Presidente da
Câmara Municipal de Ponta Delgada.

No passeio, à tarde, os motociclistas visitaram as sedes dos três motoclubes. Foi uma
jornada motociclística onde imperou o convívio, a amizade e o respeito.

e

“... comemorou-
se, pela primeira
vez, o Dia do
Motociclista,
com a
participação dos
três motoclubes
em actividade
na ilha de
S. Miguel.... ”

“Foi uma jornada
motociclística
onde imperou
o convívio,
a amizade
e o respeito. ”





Ao viajares de autocarro...Ao viajares de autocarro...

Há que ter cuidados especiais e
adoptar comportamentos adequados

Quando viajares de autocarro, sempre
que possas, deves ir sentado. Quando
não houver lugares sentados, deves ir
agarrado aos varões ou às pegas de
segurança.
Assim, se houver uma travagem
brusca, não corres o risco de cair e te
aleijar.
Também não deves andar na
brincadeira, nem estar sempre a
mudar de lugar, a abrir janelas ou a pôr
os braços de fora...

Depois de saíres de um autocarro, se
quiseres atravessar arua, espera
sempre que o autocarro se afaste.
Desta maneira, verás muito melhor a
estrada e os condutores também te
verão melhor, evitando acidentes.
Não te esqueças que deves
atravessar, sempre, nas passadeiras...

Muitas vezes és um passageiro...Muitas vezes és um passageiro...

Um passageiro é alguém que é
transportado num veículo...

Em caso de acidente, a força do
choque é tão grande que, mesmo
que te agarres, só o cinto te vai
impedir de ser projectado e de
te magoares.
Outra coisa importante é não
deixar objectos à solta no carro.
Em caso de travagem brusca,
essas coisas também são
projectadas e podem atingir-te

Quando vamos em viagem, há
brincadeiras que não são
apropriadas.
Certas e determinadas atitudes
e comportamentos, podem
constituir grave risco de
acidente...
… E estes deves evitar, a todo o
custo!



Amiguinhos...Amiguinhos...

entre eles.entre eles.

Faz corresponder cada um dos
sinais às descrições colocadas
abaixo, inscrevendo a respectiva
letra no quadrado correspondente...

Faz corresponder cada um dos
sinais às descrições colocadas
abaixo, inscrevendo a respectiva
letra no quadrado correspondente...
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