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2012, mais um passo da PRA

Há cerca de um ano, neste espaço, escrevi que 2011 seria um ano de grandes 
desafios e que a Prevenção Rodoviária Açoreana estava preparada para eles. 
Esta comunicação foi feita no âmbito do lançamento da nova imagem da Insti-
tuição, marca que é reconhecida pelos Açorianos.

Hoje, ao fazermos o balanço, é com satisfação que verificamos o cumprimento 
das nossas metas e do compromisso com a segurança rodoviária. Foi um ano de 
várias acções desenvolvidas que estão espelhadas no nosso relatório de activi-
dades, o que, para além da nossa satisfação, nos leva a querer mais e, sempre 
que possível, melhor.

É com este sentimento e desejo que a equipa da PRA irá desenvolver a sua ac-
tividade em 2012 e, para melhor informação de cada um de vós, tenho o grato 
prazer de anunciar, também aqui, o lançamento da nossa página na internet 
onde poderá encontrar toda a informação relevante sobre a nossa Associação, 
bem como informação pertinente na promoção da segurança rodoviária.

No âmbito do nosso compromisso com a segurança rodoviária, a sociedade em 
geral e consigo em particular, fazemos votos de uma circulação segura e de 
festas felizes.

editorial

(Walter Adrahi, presidente do conselho directivo)

editorial
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2011-2020 década de acção pela segurança rodoviária

Revelando uma grande preocupação pelos problemas 
decorrentes da sinistralidade rodoviária, e reconhecen-
do-lhe a devida dimensão no âmbito da saúde pública 
mundial, a Assembleia-Geral das Nações Unidas decla-
rou, em Março de 2010, os próximos dez anos como 
sendo a «Década de Acção pela Segurança Rodoviária».

Esta iniciativa, promovida em conjunto com a Organi-
zação Mundial de Saúde e um considerável número de 
outros parceiros internacionais, visa, numa primeira 
fase, estabilizar e, posteriormente, reduzir o número de 
fatalidades rodoviárias que se prevê registar em 2020, 
nas rodovias de todo o mundo.

Assumindo que a sinistralidade rodoviária, bem como 
o sofrimento e as perdas que lhe estão associadas, 
pode ser evitada se entidades estratégicas -  governos, 
forças de segurança pública, profissionais de saúde, 
utentes da estrada - desenvolverem as acções que estão 
ao seu alcance, no âmbito das suas naturais funções, as 
Nações Unidas estabeleceram um Plano de Acção global 
para as actividades que se podem realizar no decorrer 
desta década.

Estas actividades assentam em cinco eixos prioritários 
de intervenção:

1º eixo

Gestão do risco
rodoviário

2º eixo

Segurança das
vias e 

mobilidade

3º eixo

Segurança dos 
veículos

4º eixo

Segurança dos
utentes

5º eixo

Assistência à 
vítima

rodoviária
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2011-2020 década de acção pela segurança rodoviária

2011-2020: década de acção pela segurança rodoviária

10 razões para agir:

Anualmente, 1.3 milhões de pessoas morrem nas estradas 
de todo o mundo.

Todos os anos cerca de 50 milhões de pessoas ficam 
feridas e destas muitas permanecem incapacitadas para o 
resto da vida. 

90% das vítimas rodoviárias mortais ocorrem em países 
em desenvolvimento. 

Em 2020, as mortes no trânsito vão aumentar para 1.9 
milhões de pessoas, por ano.

Os acidentes de trânsito são a principal causa de morte 
dos jovens de todo o mundo.

Em 2015, as consequências dos acidentes de trânsito 
serão o maior problema de saúde das crianças com idade 
superior a cinco anos, nos países em desenvolvimento. 

O custo económico, decorrente da sinistralidade ro-
doviária, para os países em desenvolvimento é, no 
mínimo, de 100 mil milhões de dólares por ano.

Os acidentes de trânsito constituem um enorme fardo 
sobre os hospitais e sobre os sistemas de saúde em geral.

Os acidentes de trânsito são evitáveis.

O Plano de Acção global inclui medidas práticas que, se 
implementadas, poderão salvar milhões de vidas.

Fonte // www.decadeofaction.org

A «Década de Acção pela Segurança Rodoviária», que teve 
o seu início formal a 11 de Maio de 2011, apela, assim, aos 
governos, agências internacionais, organizações da socieda-
de civil,  ao sector privado e outras partes interessadas, que 
façam uso deste plano como um documento orientador para 
os eventos e actividades a desenvolver localmente, de modo a 
atingir o objectivo de reduzir em milhões o número de mortes 
nas estradas, transformando-as em locais mais seguros e 
originando uma sociedade mais estável e feliz.
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2011 - 2020: Década de Acção pela Segurança Rodoviária
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// Carla Pedro
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sinistralidade rodoviária regional

A Organização Mundial de Saúde estima que, anualmente, 
morrem em todo o mundo 1,3 milhões de pessoas em aci-
dentes rodoviários e que entre 20 a 50 milhões ficam com 
ferimentos e traumatismos em consequência dos mesmos.

São valores que exigem de todos nós um esforço para com-
bater a sinistralidade rodoviária, que já foi considerada um 
grave problema de saúde pública e que poderá vir a ser, em 
2030, a quinta causa de morte em todo o mundo, superando 
causas como a sida ou a tuberculose, e podendo resultar na 
morte de 2,4 milhões de pessoas por ano.

Portugal não se encontra à margem desta lamentável reali-
dade e basta recuarmos dez anos no tempo e reportarmo- 
-nos à realidade do nosso país, para verificar que nessa altura 
morriam, em média, quatro pessoas por dia no nosso país. 

Felizmente – ainda que baste uma morte para nos lamentar-
mos - temos assistido em Portugal, nos últimos anos, a uma 
diminuição gradual quer do número de acidentes rodoviá-
rios, quer da sua gravidade. Diminuição esta que se tornou 
bastante mais acentuada a partir de 2003, ano em que foi 
assinado o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária.

A diminuição que se faz sentir no país em geral, também tem 
o seu retrato na Região Autónoma dos Açores que, na última 
década, registou uma média anual de 3 888 acidentes.
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Gráfico 1

Observando o gráfico 1, constata-se que entre os anos 2001 
e 2003 verificou-se um aumento do número de aciden-
tes e que a partir desse ano a tendência foi de diminuição, 
exceptuando-se os anos de 2005 e 2007.

Comparando os dados referentes ao número de feridos graves 
e ligeiros, patentes nos gráficos 2 e 3, também se verifica uma 
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No que se refere à mortalidade por acidente rodoviário, tendo 
por base os dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores, 
verificou-se uma média aproximada de 21 mortos por ano na 
última década, sendo as ilhas onde se registaram mais mortes, 
respectivamente, S. Miguel, Terceira e Pico.

O gráfico 4 dá conta do número total de mortes ocorridas, 
anualmente, nas nove ilhas do arquipélago.

sinistralidade rodoviária regional
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Gráfico  4

diminuição dos mesmos, sendo bastante nítidas as diferenças 
entre os registos dos anos de 2001 e de 2010.
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Gráfico 2

Trata-se de uma evolução positiva a todos os níveis que resul-
ta, certamente, da aposta contínua que a indústria automóvel 
tem vindo a realizar na segurança dos veículos, bem como da 
melhoria das vias de trânsito e sua respectiva sinalização. 

Mas estará, igualmente, relacionada com uma maior cons-
ciencialização dos utentes das rodovias que vão assumindo 
comportamentos mais seguros. 

Lembremo-nos que uma maior cultura de segurança  
resulta de:

» melhor educação rodoviária, promovida quer pela família, 
quer pelo sistema educativo; 

» melhor formação inicial e contínua para a condução;

» campanhas de sensibilização eficientes;

» sistema legal estruturante e fiscalização efectiva;

mas, acima de tudo, depende muito das atitudes e comporta-
mentos dos utentes que circulam nas vias, pelo que todos nós 
podemos contribuir para a diminuição destes números.

// Carla Pedro
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um site novo, 
o mesmo compromisso.

Site PRA
Processo criativo da zona de ideias

No âmbito da renovação da imagem da Prevenção Rodo-
viária Açoreana - PRA, que considerou o desenvolvimen-
to do logótipo e toda a imagem corporativa associada, e 
a publicação de uma revista da associação, alargou-se a 
estratégia de comunicação à plataforma web pela con-
cepção de um novo site.

Na era moderna que atravessamos, em que os meios 
electrónicos evoluem todos os dias a uma velocidade 
estonteante, e em que o conhecimento e o contacto com 
outras realidades e contextos é comum, a vertente da 
comunicação via internet é de fundamental importância. 

Para alcançar patamares de comunicação eficazes e que 
se coadunem com o nível cada vez mais exigente dos 
utilizadores, consideramos necessário adoptar formas 

de comunicação que se traduzissem em informação útil, 
tratada e fácil pesquisa, assente em layouts cujo grafismo 
fosse o primeiro “convite a uma navegação”.

O objectivo foi, desta forma, organizar toda a informa-
ção, de modo a ser de compreensão imediata e o mais 
sistematizada possível. O menu está divido em quatro 
grupos de informação que, de forma metódica, expõe 
toda a informação necessária e relevante para o cidadão 
comum ou para o associado.

Com esta nova plataforma será possível, entre outras 
coisas, fazer-se associado da PRA, consultar legislação 
na área da circulação rodoviária, inscrever-se em acções 
de formação promovidas pela associação e estar a par 
dos eventos ou notícias de relevância associadas à PRA.
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um site novo, o mesmo compromisso

Todo o conceito gráfico remete para a ideia de acção 
preventiva no sentido mais lato e particular, pelo uso do 
“cinto de segurança” também apropriado no desenvolvi-
mento do logótipo.

As opções gráficas adoptadas, nomeadamente pelo uso 
do texto inclinado e dos movimentos provenientes do 
“cinto de segurança”, conferem um traço contemporâ-
neo, dinâmico e jovem ao site, dirigindo-se, deste modo, 
ao seu público alvo, ao mesmo tempo que transmitem a 
ideia de modernidade associada à PRA.

A utilização de duas cores predominantes, também 
presentes no logótipo, tornam o site um objecto com 
impacto visual e atractivo. A cor cinza é fortemente 
relacionada com o asfalto, a cor das estradas. e a escolha 

do verde remete simultaneamente para o âmbito de  
actuação da PRA, os Açores, e para um dos seus princi-
pais públicos, os jovens. 

A PRA assume, assim, o mesmo compromisso de sempre, 
o exercício fundamental na responsabilidade da preven-
ção rodoviária açoreana, comunicada e exposta a todos 
de forma cada vez mais actual e moderna.

// lmo, zona de ideias 

imagem, comunicação de marketing

w
w

w
.p

ra
co

re
an

a.
co

m

Todos os anos morrem cerca de 1.3 milhões de pessoas em    
acidentes rodoviários e mais de 50 milhões ficam feridas, mui-

tas gravemente incapacitadas para o resto da vida...
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A propósito da publicação do livro “Segurança Rodoviária Ocu-
pacional – Um novo desafio na prevenção do risco profissio-
nal” do mestre Alberto Silveira, edições Almedina, em Agosto 
2011, decidi abordar este tema, evidentemente condicionado 
pelo espaço que me cabe na revista PRA.

Aceitando que em Portugal, no ano de 2006, mais de 60% dos 
acidentes de trabalho foram rodoviários - nos Açores esta per-
centagem será inferior a 20% - com tempos de exposição de 
30 a 100% do período laboral, os custos indirectos (humanos, 
sociais, comerciais, franquias, qualidade, imagem da empresa) 
são quatro a seis vezes maiores do que a reparação material 
(Pedro Montenegro, Engenheiro e proprietário da APM E JC 
Consultoria e Formação, Lda.), e que, por outro lado, mais de 
50% de todos os acidentes rodoviários são também acidentes 
de trabalho, como devemos conseguir a sua diminuição?

É uma matéria de complexa análise e que permite várias 
hipóteses para uma eventual solução. Eu próprio, em 2003, no 
7º Fórum Nacional de Medicina do Trabalho, organizado pela 
Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, apresentei 
um poster intitulado “A aplicação da Metodologia de Avaliação 
de Riscos no Local de Trabalho à Segurança Rodoviária”, como 
estratégia e instrumento de intervenção.

segurança rodoviária ocupacional?
ou, segurança rodoviária em trabalho?   
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Como compreender que mais da metade, eventualmente 
mais de 70% dos acidentes rodoviários nos Açores e, segundo 
alguns autores, mais de 80% de todos os acidentes rodoviários 
em Portugal, sejam acidentes de trabalho?

Vejamos o conceito de acidente de trabalho, de acordo com o 
ponto 1, do artigo 8.º, da Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro:

É acidente de trabalho, aquele que se verifique no local e no 
tempo de trabalho e produza directa ou indirectamente lesão 
corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte 
redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte.

Entre outras situações mais raras, e que por razões de espaço 
não serão mencionadas, considera-se também acidente de 
trabalho o ocorrido:

a. no trajecto de ida para o local de trabalho ou de regresso 
deste;

b. no local de trabalho, quando em frequência de curso de for-
mação profissional ou, fora do local de trabalho, quando exista 
autorização expressa do empregador para tal frequência;

c. fora do local ou tempo de trabalho, quando verificado na 
execução de serviços determinados pelo empregador ou por 
ele consentidos.

segurança rodoviária ocupacional? ou, segurança rodoviária em trabalho?



pra | 12

A alínea a) do número anterior compreende o acidente de 
trabalho que se verifique nos trajectos normalmente utiliza-
dos e durante o período de tempo habitualmente gasto pelo 
trabalhador:

» entre qualquer dos seus locais de trabalho, no caso de ter 
mais de um emprego;

» entre a sua residência habitual ou ocasional e as instalações 
que constituem o seu local de trabalho;

» etc.

Considerando a definição de local de trabalho, apresentada no 
ponto dois do já referido artigo, como sendo todo o lugar em 
que o trabalhador se encontra ou deva dirigir-se em virtude 
do seu trabalho e em que esteja, directa ou indirectamente, 
sujeito ao controlo do empregador e tendo em conta o objec-
tivo deste artigo, pode entender-se como local de trabalho as 
auto-estradas, caminhos, corredores de circulação, parques de 
estacionamento, passagens de nível, passeios, pista especiais, 
rotundas, vias de abrandamento, vias de aceleração, vias de 
sentido reversível, vias equiparadas a via pública e zonas de 
estacionamento.
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segurança rodoviária ocupacional? ou, segurança rodoviária em trabalho?

Por último, deve entender-se como tempo de trabalho, além 
do período normal de trabalho - horas trabalhadas para além 
do horário de trabalho aprovado - o que precede o seu início, 
em actos de preparação ou com eles relacionados, e o que se 
lhe segue, em actos também com ele relacionados, e ainda as 
interrupções normais ou forçadas de trabalho.

Considerando estas definições, é fácil entender porque muitos 
dos acidentes rodoviários podem também ser considerados 
acidentes de trabalho.

Da terminologia utilizada no título deste artigo aquela que 
me parece mais fácil de entender é a que classifica o aci-
dente rodoviário como sendo de trabalho, por cumprir um 
dos requisitos que fazem parte do conceito de acidente de 
trabalho – segurança rodoviária em trabalho, porque a de-
signação segurança rodoviária ocupacional transmite a ideia 
que existe, no código da estrada e legislação complementar, 
um conjunto de estratégias e actividades específicas para a 
segurança rodoviária, melhor, para a prevenção de aciden-
tes rodoviários em que estão envolvidas pessoas em horário 
de trabalho. Ora, a segurança rodoviária é regulamentada 
por legislação específica (código da estrada, regulamento 
de sinalização, etc.) que se aplica a todos os componentes 
do trânsito – o utente, o veículo e a via, sem qualquer dis-

tinção entre pessoas que estão a trabalhar ou não.

Se existisse equilíbrio e harmonia entre estes três componen-
tes provavelmente não aconteceriam acidentes. Porém, a reali-
dade diz-nos o contrário. Constroem-se melhores estradas, 
melhor sinalizadas, a segurança dos veículos é cada vez mais 
completa e adequada, o peão está, assim como o condutor, 
melhor informado e este último melhor preparado. Mas os 
acidentes continuam com um controlo pouco conseguido. Por-
quê? Porque há falhas e as principais pertencem ao utente.

O utente, que pode ser peão, condutor ou passageiro, está 
na origem de todo o trânsito e condiciona as suas transfor-
mações, o que o torna o principal responsável por tudo o que 
acontece nas rodovias. 

O condutor – pessoa que detém o comando de um veículo 
ou animal na via pública - e o peão são, neste âmbito, uten-
tes muito especiais, porque são os que mais frequentemente 
sofrem acidentes rodoviários em trabalho.

É neste componente do trânsito que a chamada Segurança e 
Saúde no Trabalho tem estratégias específicas para intervir e 
poder potencializar os bons comportamentos de tudo o que 
depende das pessoas envolvidas.

// Walter Adrahi
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procedimentos 
em caso de acidente automóvel

Utilizar a revista da Prevenção Rodoviária Açoreana - PRA 
para escrever sobre a ocorrência de acidentes de viação 
poderá soar, no mínimo, a uma desadequada forma de lidar 
com o pretendido por todo o comum dos mortais, ou seja 
prevenir antes de remediar. 

Não será ainda o lema da PRA a prevenção? Chegou o mo-
mento da PRA, que de forma abnegada e desprendida tem 
servido a sociedade civil, desistir da prevenção?

A esta dupla pergunta, responderei com um rotundo “Não”. 
Na verdade a prevenção foi, é e será sempre, a nossa ban-
deira, ou se quisermos a nossa forma de estar, enquanto 
organismo a esse fim destinado. 

A postura da PRA tem-se pautado, ao longo dos tempos, por 
uma cada vez maior aproximação a todos aqueles que fazem 
da condução a sua profissão, meio de transporte ou somen-
te de lazer, com intuito de incutir em todos, e em cada um, 
condutas de precaução, de segurança e, fundamentalmente, 
de respeito pelos demais utentes das vias.

Mesmo assim, é com grande frustração que constatamos, 
a cada dia que passa, a ocorrência de acidentes de viação, 
muitos destes nefastos e irremediáveis para os intervenien-
tes em particular, seus familiares e restante sociedade em 
geral. Todos nós já estivemos ou sabemos de alguém que es-
teve envolvido em pequenos, médios ou grandes acidentes.

Bem sei que conduz com muita prudência. Nunca invade a 
faixa contrária, nem tão pouco ingere bebidas alcoólicas, 
antes de conduzir. Sim, também é verdade que nunca teve 
qualquer acidente e está convicto que não causará nenhum. 

Mas e os outros? Terão eles os mesmos comportamentos? 
A ocorrência de acidentes só depende de si? Só acontece ao 
vizinho? Nem necessita falar. Na verdade, as perguntas são 
fáceis demais. A resposta é inequivocamente “Não”!

Antes que algo aconteça, e acautelando a dolorosa possibi-
lidade de nos vermos envolvidos a qualquer momento num 
qualquer tipo de sinistro, vamos anotar alguns procedi-
mentos importantes, quanto mais não seja, para reavivar a 
memória ou, até quem sabe, ensinar aos menos incautos. 

Em primeiro lugar, é fundamental ter o seguro 
automóvel em vigor, a inspecção periódica da 
viatura, se for o caso, em dia, estar habilitado 
para conduzir e ter a documentação conforme. 
Não se esqueça, um acidente traz sempre grandes 
inconvenientes, mas associado à falta de um dos 
pormenores acima referidos, poderá atingir pro-
porções inimagináveis.

Em segundo lugar, deverá manter a calma, verifi-
car se alguém se feriu, não retirar as viaturas do 
local de embate e sinalizar imediatamente a via. 
Por vezes, um pequeno acidente provoca outros 
de maior gravidade. 

2

1

O que fazer em caso de acidente automóvel?
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Termino sublinhando que à PRA competirá prevenir e ensinar as 
boas condutas rodoviárias. Ao leitor competirá a outra parte. 

Lembre-se, prevenir é sempre mais fácil e, sobretudo, mais 
importante que remediar. 

procedimentos em caso de acidente automóvel

// Paulo Andrade

Caso exista acordo entre as partes, deverá utilizar 
uma Declaração Amigável de Acidentes Automó-
vel (DAAA), cujo seu preenchimento é acessível. 
Se não possuir a DAAA, tem no verso do seu 
documento de seguro (carta verde) um espaço 
para o efeito. 

Posteriormente, deverá fotografar os veículos 
nas posições em que se encontrarem e perceber, 
junto do outro interveniente, se tem o mesmo 
entendimento acerca da causa do evento.

Finda esta etapa, deverá dirigir-se o mais rapida-
mente possível à Seguradora, pois embora possua 
um prazo de oito dias para efectuar a participa-
ção, quanto mais cedo o fizer, mais cedo verá a 
situação resolvida.

Se algum dos condutores tiver dúvidas ou dis-
cordar do outro, em termos de quem terá sido o 
responsável pelo infortúnio, ou ainda se tiverem 
resultado feridos, deverá ligar para a linha de 
emergência (112) e Polícia de Segurança Pública 
(P.S.P), mantendo-se no local até a chegada 
destes. Não abandone os feridos. Relembro que a 
sua assistência, para além de ser um dever cívico, 
é uma obrigação legal, cuja falta é severamente 
punida por lei.

Efectuado o rescaldo por parte das autoridades, 
se as viaturas ficarem impedidas de circular, deve-
rá ligar para o número da Assistência em Viagem 
(ver número na carta verde), entidade que se en-
carregará do reboque dos veículos para a oficina 
pretendida. Para além disso, poderá solicitar um 
veículo de substituição, pelo período decorrente 
entre o acidente, a participação à Seguradora e a 
realização da peritagem à viatura.

Chegado à Companhia de Seguros, deverá 
descrever a ocorrência de forma clara e o mais 
pormenorizada possível, indicar os nomes de tes-
temunhas oculares e efectuar todas as perguntas 
necessárias, de modo a dissipar as dúvidas que 
entender. Como sabe, as pessoas que vão gerir a 
ocorrência nada sabem sobre a forma como esta 
se produziu, sendo as decisões tomadas com base 
nos relatos dos intervenientes. 

À Companhia de Seguros competirá ainda 
informá-lo por escrito de todas as incidências do 
processo nos prazos previstos na lei e de acordo 
com todos os pressupostos inerentes à regulari-
zação de sinistros automóvel.

Este organismo foi criado para mediar conflitos 
entre lesados e seguradoras, com um custo resi-
dual e de forma célere. A mediação é liderada por 
um Juiz Desembargador e não prevê o recurso 
para os tribunais comuns. No entanto, caso opte 
pela via judicial, poderá accionar a cobertura de 
protecção jurídica, obtendo por esta via o patro-
cínio de um jurista que o representará no decurso 
do processo. 

Finalizado o processo e sempre que a posição as-
sumida e transmitida pela Seguradora, não colha 
o seu agrado, poderá recorrer para o Centro de 
Informação Mediação Provedoria e Arbitragem de 
Seguros (CIMPAS), quando do acidente tenham 
apenas resultado danos materiais, ou para os tri-
bunais comuns, se resultarem danos corporais. 

Junto da Seguradora tem direito a uma peritagem 
ao veículo, na oficina que pretender, num prazo 
máximo de dois dias úteis a contar da participa-
ção. Ao iniciar-se a reparação, poderá solicitar 
uma viatura com as mesmas características da 
acidentada, durante o período estritamente ne-
cessário à reparação dos danos.
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CAM - certificado de 
aptidão de motoristas 

Pretende-se com este artigo realçar as vantagens deste 
complemento de habilitação num leque de condutores com 
grande responsabilidade e com uma incidência no ambiente 
rodoviário muito significativo.

Tal como é referido na introdução do Decreto-Lei n.º  126/2009 
de 27 de Maio, diploma que transpõe para a ordem jurídica 
interna a Directiva n.º 2003/59/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 15 de Julho, esta qualificação irá proporcio-
nar, através de formação inicial e contínua dos motoristas 
de determinados veículos rodoviários afectos ao trans-
porte de mercadorias e de passageiros, uma qualificação 
mais vasta do que aquela que é proporcionada pelo ensino 
para a obtenção da carta de condução, por contemplar um 
conjunto de especificidades da condução dos motoristas 
abrangidos, versando ainda sobre especificidades dos sectores 
do transporte rodoviário em que esses motoristas desenvol-
vem a sua actividade.

Em termos globais, este novo sistema de qualificação visa 
melhorar as condições de segurança numa dupla perspecti-
va, incidindo quer sobre a segurança rodoviária, quer sobre a 
segurança dos próprios motoristas.

Relativamente à formação, assume relevo, por exemplo, a 

matéria formativa respeitante à condução defensiva, cujos 
efeitos benéficos para a racionalização do consumo de com-
bustível, para o sector dos transportes rodoviários e para a 
sociedade em geral, são igualmente de registar.

Por outro lado, o adequado conhecimento das regulamenta-
ções sectoriais aplicáveis ao transporte de mercadorias e ao 
transporte de passageiros em autocarro, constitui igualmente 
um factor relevante para o aumento da qualidade destes ser-
viços de transporte rodoviário.

Esta qualificação, tanto a obtida com a formação inicial, como 
a decorrente da respectiva actualização através da forma-
ção contínua, em cada cinco anos, é comprovada através do 
certificado de aptidão para motorista - CAM, indispensá-
vel para a obtenção da carta de qualificação de   
motorista - CQM. 

A formação é obrigatória e integra as seguintes  
modalidades:

a. qualificação inicial (FIC), com a duração mínima de   
280 horas;

b. qualificação inicial acelerada (FIA), com a duração mínima 
de 140 horas;

c. formação contínua, com a duração mínima de 35 horas.
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Condições necessárias para a obtenção do CAM:

Isenções

Ficam isentos da obrigatoriedade da posse de CAM e da CQM 
os motoristas dos seguintes veículos:

» cuja velocidade máxima não ultrapasse os 45 km/hora;

» ao serviço, ou sob o controlo, das Forças Armadas, das For-
ças de Segurança, dos Bombeiros ou da Protecção Civil;

» submetidos a ensaios de estrada para fins de aperfeiçoa-
mento técnico, reparação ou manutenção;

» novos ou transformados que ainda não tenham sido postos 
em circulação;

CAM - certificado de aptidão de motoristas 

» utilizados em situações de emergência ou afectos a emis-
sões de salvamento;

» utilizados nas aulas de condução automóvel, com vista à 
obtenção da carta de condução ou de CAM;

» com lotação até 14 lugares, incluindo o condutor, utilizados 
para o transporte não comercial de bens, para fins privados;

» com peso bruto até 7 500 kg utilizados para o transporte 
não comercial de bens, para fins privados;

» que transportem materiais ou equipamentos para o exercício 
da profissão do condutor, desde que a condução do veículo 
não seja a sua actividade principal.

Desde Dezembro de 2010 até Novembro de 2011, as entida-
des formadoras certificadas na Região Autónoma dos Açores, 
já formaram cerca de 200 motoristas, divididos em 7 acções 
de formação inicial acelerada (140 horas) e 12 acções de 
formação contínua (35 horas).

Condutores com carta de 
condução categorias 
D, D+E ou subcategorias 
D1 e D1+E 
obtida antes de 09 de 
Setembro de 2008

Estão isentos de forma-
ção inicial, devendo obter 
formação contínua, de 
35 horas, de acordo com o 
seguinte calendário:

» até 10 de Setembro de 
2011, motoristas que nesta 
data tenham idade não supe-
rior a 30 anos;
» até 10 de Setembro de 
2012, motoristas que nesta 
data tenham idade entre 31 
e 40 anos;
» até 10 de Setembro de 
2013, motoristas que nesta 
data tenham idade entre 41 
e 50 anos;
» até 10 de Setembro de 
2015, motoristas que nesta 
data tenham idade superior a 
50 anos.

Condutores com carta de 
condução categorias 
C, C+E ou subcategorias 
C1 e C1+E 
obtida antes de 09 de 
Setembro de 2009

// Fernando Lima

Estão isentos de forma-
ção inicial, devendo obter 
formação contínua, de 
35 horas, de acordo com o 
seguinte calendário:

» até 10 de Setembro de 
2012, motoristas que nesta 
data tenham idade não supe-
rior a 30 anos;
» até 10 de Setembro de 
2013, motoristas que nesta 
data tenham idade entre 31 
e 40 anos;
» até 10 de Setembro de 
2014, motoristas que nesta 
data tenham idade entre 41 
e 50 anos;
» até 10 de Setembro de 
2016, motoristas que nesta 
data tenham idade superior a 
50 anos.
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Ao longo dos anos, os indivíduos têm vindo a alterar os seus 
comportamentos e são os mais jovens que apresentam pro-
pensões mais elevadas para a condução sem habilitação legal, 
contribuindo consideravelmente para o aumento   
da sinistralidade.

O Homem é o principal responsável e, ao mesmo tempo, a 
principal vítima da sinistralidade rodoviária.

A condução automóvel é um caso particular de interacção 
social e, como tal, está sujeita às regras de interacção entre 
os indivíduos de uma sociedade. A maneira que cada um tem 
de conduzir deriva, de modo geral, das interacções sociais. O 
meio rodoviário desenvolve e reproduz uma dada cultura, na 
qual os indivíduos são socializados e integrados. A socieda-
de de consumo tornou o automóvel num ídolo de consumo 
indispensável, num símbolo de sucesso e da importância do 
indivíduo na sociedade.

Em consequência do aumento da sinistralidade, as entidades 
competentes têm desenvolvido acções de fiscalização que 
tendem a aumentar de acordo com os recursos existentes. 
Possivelmente, o aumento de apreensões de condutores sem 
habilitação legal deve-se ao aumento da fiscalização. Sendo 

um crime rodoviário e da responsabilidade dos tribunais, os 
indivíduos são apresentados ao tribunal e são sujeitos a penas 
efectivas de prisão, que a sociedade não identifica com os 
crimes praticados por outros motivos. 

É necessário socializar a interacção rodoviária, trabalhar o 
espaço rodoviário como sendo um espaço comum, espaço 
social, no qual se possa efectivamente sustentar o civismo de 
que todos falam. 

Com este artigo pretendemos contribuir para um despertar 
de consciências e responsabilidades dos utentes da via pública 
face ao problema que se apresenta. Desta forma evitamos a 
inserção dos indivíduos num ambiente prisional e projecta-
mos uma actividade com o objectivo de formar, socializar e 
resolver a questão judicial, com o intuito de habilitar para a 
condução legal.

Em contexto rodoviário, existem dois tipos de condutores que 
partilham o ambiente rodoviário sem habilitação legal para o 
fazer. No que concerne aos condutores sem qualquer tipo de 
título, estes têm plena consciência que estão a infringir a lei, 
praticando uma condução perigosa e condicionada. No entan-
to, existem outros condutores que, apesar de possuírem um 

condutores sem habilitação legal 
para conduzir
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condutores sem habilitação legal para conduzir

título (carta/licença) este já não se encontra válido, de acordo 
com as alterações legisladas. 

Em 01 de Janeiro de 2008, entrou em vigor legislação que in-
troduziu alterações nas idades em que a renovação das cartas 
de condução é obrigatória. O documento deve ser revalidado 
de acordo com as idades abaixo indicadas, para as diferentes 
categorias de veículos, independentemente da validade aver-
bada no documento.

Utilize o prazo que a lei lhe concede, procedendo à revalida-
ção da sua carta durante os 6 meses que antecedem o dia em 
que completa as idades obrigatórias. Este período permite--
-lhe, atempadamente, conseguir adquirir os documentos 
necessários.

A carta de condução é revalidada quando atinge as se-
guintes idades:

» condutores de veículos das categorias A, B e B+E, e das 
subcategorias A1 e B1 - aos 50, 60, 65, 70 anos e, poste-
riormente, de dois em dois anos; 

» condutores de veículos das categorias C e C+E, e das subca-
tegorias C1 e C1+E - aos 40, 45, 50, 55, 60, 65, 68 anos e, 

posteriormente, de dois em dois anos;

» condutores de veículos das categorias D e D+E, subcatego-
rias D1 e D1+E e da categoria C+E, cujo peso bruto exceda 
20 000 kg - aos 40, 45, 50, 55 e 60 anos.

Para revalidar as habilitações averbadas na carta de con-
dução são necessários os seguintes documentos:

» exibição do original da carta de condução;

» 1 fotografia actual, tipo passe, a cores e de fundo liso e 
claro; 

» exibição do original do documento de identificação ou foto-
cópia simples;

» apresentação do número de identificação fiscal;

» atestado médico.

Se o condutor deixar passar o prazo de revalidação, corre o 
risco de pagar uma coima por circular com a carta/licença 
caducada. No entanto, se não efectuar a revalidação do título 
dentro do prazo de dois anos após o termo de validade, terá 
de realizar um exame especial de condução.
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O candidato pode efectuar o exame especial de condução, 
com prova prática de aptidões e de comportamentos, através 
de escola de condução ou em regime de autopropositura, 
sendo neste caso o próprio candidato que apresenta o pedido 
de exame junto aos serviços competentes. No caso de repro-
vação em exame especial de condução pode requerer, por 
uma única vez, a sua repetição. Caso o candidato reprove no 
segundo exame especial, deve requerer novo exame de con-
dução, mas já mediante formação e proposta realizada através 
de uma escola de condução. 

 As regras de trânsito funcionam como defesas colectivas, 
relativamente aos comportamentos individuais dos utentes 
das estradas.

A aceitabilidade de determinado risco é uma questão que está 
intimamente ligada à ideia de justiça. Esta será menor quanto 
menor for o sentido de justiça no perigo correspondente. Cor-
rer riscos leva ao prazer de desafiar os limites, à procura das 
emoções fortes e da adrenalina, o desafiar a vida e a morte. 
Os comportamentos de risco dos jovens, enquanto experiên-
cia de limites como o conduzir sem para tal estar habilitado, 
tem uma importante função na construção de identidade.

Os acidentes nas estradas portuguesas apresentam elevados 
custos humanos e materiais, psicológicos, sociais e económi-
cos, cujo verdadeiro impacto no país não nos parece ter sido 
ainda convenientemente estudado. Relatórios da OCDE, apre-
sentados ao longo dos últimos anos, revelam valores social-
mente inaceitáveis. Estes custos podem ser directos - trans-
porte das vítimas, hospitalização, funerais, danos materiais, 
advogados e demais custos judiciais - e indirectos - perdas de 
produção em consequência de óbito e dos diferentes graus 
de incapacidades das vítimas e custos administrativos. As 
estimativas apontam para um crescente agravamento dos 
custos dos acidentes rodoviários, sem qualquer vislumbre de 
alteração da tendência. 

Os acidentes rodoviários são uma ameaça à segurança e um 
dos grandes desafios sociais e políticos das sociedades auto 
mobilizadas. Assim sendo, é necessário procurar respostas 
para este problema.

//  Teresina Teixeira



Infelizmente muitos têm sido os acidentes rodoviários que envolvem peões e que nor-
malmente resultam em consequências muito graves e até mesmo fatais.

Na maior parte das vezes são atribuídas culpas aos condutores, mas muitas vidas se 
teriam poupado se o peão tivesse conhecimento que faz parte integrante da circulação 
rodoviária e que tem direitos mas também obrigações. 

Por isso é fundamental que saiba os procedimentos correctos a ter quando circular a pé 
na via pública.

Que posição devo ocupar na via?

1. Devo transitar pela direita dos locais que me  são destinados.

2. Não devo utilizar os passeios ou bermas de modo a prejudicar ou perturbar o trânsito.

3. Na falta destes locais, ou na impossibilidade de os utilizar quando transportar objec-
tos que possam constituir perigo para o trânsito de outros peões, devo circular pelo lado 
esquerdo da faixa de rodagem sem nunca comprometer a minha segurança.

4. Devo transitar numa única fila sempre que transite na faixa de rodagem, excepto quando 
seguir em cortejo ou formação organizada e, neste caso, devo assinalar a presença com luz 
branca para a frente e uma vermelha para a retaguarda, ambas do lado esquerdo, ou usar 
dois coletes retrorreflectores, um no início e outro no fim da formação (desde o anoitecer ao 
amanhecer e sempre que as condições de visibilidade o aconselhem).

SOS peões

/ Local exacto de 
passagem para peões/

/Aproximação de       
passagem de peões/

/Aproximação de        
travessia de peões/

/ Pista obrigatória para 
peões/

/Trânsito proibido a 
peões/

SOS peões
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Sabia que:

O Código da Estrada sanciona os 
peões aplicando uma coima, que 
pode variar entre 10€ e 120€, 
no caso de infracção às regras 
relativas à posição a ocupar na 
via, atravessamento da faixa de 
rodagem e iluminação de cortejos 
e formações organizadas. 

5. Há vias onde estou sempre proibido de transitar, incluindo nas bermas, são 
as auto-estradas e vias equiparadas e sempre que surja sinalização para o 
efeito.

Como devo atravessar a faixa de rodagem?

1. Só devo atravessar a faixa de rodagem quando se justificar e nas passagens 
assinaladas para o efeito, sempre que estas se encontrem a distância inferior a 
50 metros.

2. Nunca devo precipitar-me para a passadeira sem antes certificar-me que o 
condutor ou condutores se apercebem da minha intenção.

3. Devo atravessar a faixa de rodagem o mais rapidamente possível, sem correr.

4. Não devo parar na faixa de rodagem.

Definição:

Para efeitos de trânsito, considera-se peão 
toda a pessoa singular que circula a pé pelos 
passeios, pistas, passagens a ele destinadas 
ou, na ausência destas, pelas bermas das vias 
públicas, ou na faixa de rodagem.

São equiparados a peões:

- a condução de carros de mão;

- a condução à mão de velocípedes (bicicleta), 
carros de crianças ou de pessoas com defici-
ência (sem ou com motor elétrico);

- pessoas utilizando trotinetas, patins, skates 
ou outros meios análogos, sem motor;

- a condução à mão de motocultivadores sem 
reboque ou retrotrem. 
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Peões sempre alerta 

Nunca dê como garantido que estar a atravessar na passadeira é  estar em 
segurança. 

Passadeiras  assassinas

1. Com o surgimento de novas e largas faixas de rodagem, com mais de uma 
via de trânsito no mesmo sentido, as passadeiras lá existentes são autênticas 
armadilhas para os peões.

Neste caso, quando atravessar redobre os seus cuidados porque muitas 
vezes o condutor da via de trânsito da direita pára para lhe ceder passagem 
e entretanto o veículo da segunda via ultrapassa sem se aperceber da pre-
sença de peões na passadeira. Quando consegue aperceber-se deles, pode 
já ser tarde demais. 

2. Também as passadeiras colocadas logo a seguir às paragens dos autocar-
ros são extremamente perigosas, pois no momento em que os veículos se 
aproximam destas, o pesado de passageiros, uma vez lá parado, impossibilita 
a visibilidade total da passadeira.    

Nestes tipos de passagens para peões “vigie” o comportamento dos 
condutores. Só assim chegará sã e salvo ao outro lado da rua. 

SOS peões

// Fátima Ponte



Sabia que:

Os primeiros cuidados são 
necessários logo após a nascença 
quando transportamos o recém-
nascido da maternidade para o 
seu novo lar.

Ao longo do seu crescimento a criança vai desempenhando di-
ferentes papéis na circulação rodoviária. Regra geral, começa 
por ser passageira, depois peão e, mais tarde, condutora.

Para que a sua integração no trânsito seja segura, a criança 
precisa de ser protegida, acompanhada e ensinada a adoptar 
os comportamentos correctos, tal como fazemos, por exem-
plo, relativamente à sua higiene e aos seus hábitos alimentares.

Com este artigo, pretende-se identificar algumas regras para 
realizar um transporte mais seguro do seu bebé e/ou criança, 
bem como para uma circulação mais segura em geral. 

Regras para um transporte seguro

Verificar se o veículo está em boas condições. O estado 
dos travões, da direcção, das luzes, dos pneus, etc., faz toda a 
diferença na segurança da viagem.

Garantir que o condutor está em boas condições físicas 
e psicológicas. Um condutor cansado, irritado ou alcooliza-
do não tem as mesmas capacidades para conduzir como um 
condutor que se encontra em boa forma.

circulação segura 
em automóvel
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circulação segura em automóvel

adequada às características do seu utilizador. Os adultos 
devem utilizar cinto de segurança e as crianças um sistema de 
retenção para crianças. Saiba que apenas uma declaração da 
Autoridade de Saúde pode isentar a utilização de um sistema 
de retenção. 

Ao contrário do que muitas vezes se ouve dizer, as grávidas 
também têm de utilizar sistema de retenção, devendo para 
tal fazer passar a cinta subabdominal do cinto por baixo da 
barriga. 

As crianças com menos de 12 anos e menos de 1,5 metros de 
altura têm de circular no banco traseiro de veículo, devida-
mente seguras por um sistema de retenção para crianças. 

Só é permitido transportar crianças no banco da frente se:
- a criança tiver menos de 3 anos e estiver a ser transporta-
da num sistema de retenção para crianças virado para trás, 
ou seja no sentido contrário ao da marcha do veículo. Neste 

Acondicionar a bagagem, de preferência na bagageira 
do veículo, pois a carga mal acondicionada pode alterar os 
sistemas de direcção e de travagem do veículo, bem como a 
sua estabilidade. Além disso, em caso de colisão ou travagem 
brusca, os objectos soltos dentro do veículo podem transfor-
mar-se em pesos muito elevados. 

Entrar e sair pelo lado do passeio, para evitar o cruzamen-
to com os veículos que circulam nas vias. Esta regra deve 
aplicar-se a todos os ocupantes, exceptuando o condutor. 
E nunca deixar entrar ou sair do veículo enquanto este não 
estiver imobilizado em segurança. 

Respeitar a lotação, de acordo com o previsto na documen-
tação do veículo, pois de outra forma não é possível garantir a 
segurança dos seus ocupantes.

Praticar uma condução tranquila e segura, tentando “adi-
vinhar” o que vai acontecer nos momentos seguintes, o que 
permite evitar surpresas desagradáveis e travagens bruscas. 
O conhecimento e respeito pelas regras do Código de Estrada 
são fundamentais para a promoção da segurança. 

Utilizar um sistema de retenção, de forma correcta e 

Sabia que:

Numa colisão a 50 km/h, o peso dos 
ocupantes e dos objectos aumenta 20 
vezes com a força do impacto.
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caso, se o veículo tiver airbag no lugar do passageiro, deve o 
mesmo estar desactivado;
- a criança tiver 3 ou mais anos e o veículo não tiver cintos no 
banco traseiro;
- a criança tiver 3 ou mais anos e o veículo não tiver banco 
traseiro.
Lembre-se que a partir de certa idade as crianças já são 
capazes de abrir o sistema de retenção sozinhas e, por este 
motivo, deve ir verificando, ao longo da viagem, se o mesmo 
continua devidamente colocado. 
Se o bebé e/ou a criança circular no sentido contrário da mar-
cha, existem espelhos que podem ser instalados no veículo de 
modo a permitir a sua visualização durante a viagem.
Se a criança fizer birra para colocar o sistema de retenção ou 
se abrir o seu fecho por brincadeira, deve ser firme e expli-
car-lhe que sem o mesmo posto não a pode transportar em 
segurança.
 
Proibir comportamentos de risco. A criança deve saber, 
desde cedo, que em andamento não pode distrair o condutor, 
mexer no trinco da porta, brincar com brinquedos perigosos, 
colocar a cabeça ou os braços fora da janela ou atirar objectos 
pela janela. 

// Carla Pedro 

Sabia que:

Numa colisão, os ocupantes de um veículo que 
não estejam seguros com um cinto de segurança 
ou outro sistema de retenção sofrem três tipos de 
impacto:
» o do veículo com um obstáculo (outro carro, um 
muro, um peão, etc.);
» o do ocupante e o interior do veículo;
» o dos órgãos do corpo do ocupante contra a sua 
estrutura óssea.
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