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Editorial

Editorial
A missão da Prevenção Rodoviária Açoreana tem o seu principal foco na sensibilização dos utentes das rodovias.
Exemplo disso é esta sexta edição da revista PRA 2015, que também tem o intuito de divulgar comportamentos e
situações rodoviárias de risco e apelar para a sua correção.
Os vários temas desta publicação visam informar e alertar para diversos assuntos que são certamente do seu
interesse e que vão fazer com que esteja sempre bem informado para várias situações que decorrem da
circulação rodoviária.
O artigo da “Campanha Prevenção Rodoviária 2015”, à semelhança da campanha do ano anterior, alertanos para comportamentos a adotar enquanto condutores e peões, sempre sob o lema “Faça da Segurança
a Sua Prioridade”, este ano com os temas: a condução sob efeito do álcool, pedalar em segurança, a
condução sob condições atmosféricas adversas e o perigo de utilizar o telemóvel durante a condução.
No artigo que tem como tema o sistema de pontos da carta de condução, que entra em vigor a 1
de junho de 2016, explica-se o seu funcionamento e como deve preservar a sua licença.
Temas tão diversos como a reabilitação de condutores infratores, sistemas de retenção para
crianças, o que fazer em caso de acidente rodoviário, entre outros, ressalvam a importância
de promover a prevenção através da informação.
Que 2016 seja repleto de boas práticas na circulação rodoviária, pois só desta forma
conseguiremos alcançar os nossos objetivos de uma vida em comunidade em que os
valores humanos e o respeito pelo próximo são fomentados diariamente.
Recorrendo a um lema já aqui referido: “Faça da Segurança a Sua Prioridade”.

(Walter Adrahi, presidente do conselho diretivo)
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Campanha Prevenção
Rodoviária 2015
A prevenção rodoviária toca a todos nós. Seja como peões, condutores ou passageiros, somos os principais elementos do
sistema de circulação rodoviária. As nossas atitudes enquanto condutores ou peões na via pública são determinantes para
a nossa segurança e para a segurança dos outros.
A “Campanha Prevenção Rodoviária 2015” vem dar seguimento à campanha realizada em 2014, com o mesmo propósito:
otimizar o comportamento e as atitudes de todos os envolvidos no sistema de circulação rodoviária.
Este tipo de campanha tem vindo a ganhar grande importância na sociedade açoriana, incutindo no público-alvo
a necessidade de adotar boas práticas em relação à segurança no sistema de circulação rodoviária.
Nesta campanha de 2015 foram destacados quatro temas:
Efeito do álcool, pedalar em segurança, condições atmosféricas adversas e o uso do telemóvel.

É sabido que o álcool pode ter efeitos devastadores na condução, perturbando as capacidades sensoriais e perceptivas do condutor.
O uso do telemóvel é igualmente prejudicial, afetando a atenção de quem conduz. Pedalar na via pública requer a noção de algumas
manobras e regras importantes para a segurança de todos. Saber agir perante condições atmosféricas adversas é outra informação
importante presente nesta campanha.
A campanha desenvolveu-se em 2 suportes (spots de tv e cartazes) para cada um dos quatro temas, e decorreu durante o mês de
novembro. A assinatura da campanha “Faça da Segurança a Sua Prioridade”, comum em todos os suportes, pretende de forma simples
alertar para os perigos do trânsito e incutir comportamentos úteis à segurança de todos.
Foi utilizada uma linguagem gráfica simples e acessível, o que reforçou o caráter informativo e pedagógico da campanha,
aproximando o público da mensagem transmitida.
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Campanha Prevenção Rodoviária 2015

Tendo como base um quadro de ardósia e um tipo de letra manual,
juntamente com um conjunto de “vozes off” juvenis, produzimos
um tipo de comunicação “imediata” e “familiar” que remete para o
caráter pedagógico e sensibilizador da campanha, reforçando a ideia
de facilidade na aprendizagem das regras e conselhos transmitidos.
Os elementos gráficos coloridos, como os sinais de trânsito, as setas
e os veículos, transmitem uma imagem moderna e atual, dinamizando
todo o conjunto visual.
Os spots iniciam-se sempre com uma questão, à qual é dada uma
resposta posteriormente, e terminam com o slogan transversal
aos vários temas, dando maior ênfase à mensagem transmitida.

Porque nunca deve conduzir sob o efeito de álcool?
O álcool é um elemento muito perigoso para os condutores.
A ação do álcool no sistema nervoso origina efeitos nocivos que
prejudicam a condução, perturbando as capacidades percetivas,
sensoriais e particularmente as capacidades visuais.
O álcool aumenta o tempo de reação do condutor, o que torna mais
lenta a sua resposta perante determinadas situações e altera a sua
capacidade motora.

Se conduzir não beba!
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Campanha Prevenção Rodoviária 2015
Como pedalar em segurança?
Sempre que andar de bicicleta na via pública, a circulação deve ser feita
preferencialmente nas pistas para velocípedes sempre que existam ou
então pela direita da faixa de rodagem.
Se circular na faixa de rodagem deve ter atenção e manter uma
distância das bermas e passeios suficiente para evitar acidentes.
Adapte a sua velocidade às diferentes circunstâncias e
não se esqueça de sinalizar todas as manobras que efetuar.
Se pretender mudar de direção, deve sinalizar com
antecedência a sua intenção aos outros utentes da via.
Reduza a velocidade para fazer as manobras em maior segurança.
Para atravessar na passadeira, saia da bicicleta e leve-a pela mão.
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Campanha Prevenção Rodoviária 2015

Como conduzir em condições atmosféricas adversas?
As condições atmosféricas têm grande influência na condução.
Perante as condições atmosféricas que se encontram, seja em dias
de chuva, vento ou nevoeiro, deve adotar certos comportamentos
para não comprometer a sua segurança e a dos outros.
Nos dias de chuva, em que o piso se encontre com menos
aderência, aumente a distância de segurança e reduza a velocidade.
Quando a visibilidade for reduzida circule com os médios
ligados e ligue as luzes de nevoeiro, se for caso disso.
Evite a realização de manobras desnecessárias, sobretudo
a manobra de ultrapassagem e adote uma condução defensiva.
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Campanha Prevenção Rodoviária 2015
Porque não deve usar o telemóvel enquanto conduz?
O uso do telemóvel é muito prejudicial durante a condução.
As principais consequências do uso do telemóvel durante a condução
são a dispersão da atenção, a má avaliação da velocidade, a redução do
campo visual e a dificuldade em memorizar a sinalização.
Sempre que for conduzir não utilize o telemóvel.
Imobilize corretamente o veículo quando pretender utilizar o telemóvel.
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Vão surgindo na comunicação social, cada vez mais, notícias de acidentes
frontais na autoestrada A, B, C ou D, na Scut X, Y ou, como vulgarmente
apelidamos aqui nos Açores, nas vias rápidas. Mais uma quantidade de
mortes, feridos graves e danos materiais, engrossam as estatísticas,
provocando muita indignação, surpresa, revolta e frenesim nas redes
sociais.
Lançam-se interrogações em busca de respostas que tardam em chegar,
ou que muitas vezes se esfumam no ar. Fazem-se suposições, oferecem-se
opiniões que se esmagam umas às outras no infinito mundo em rede. Os
telemóveis, aquecidos pelos dedos que dedilham mensagens, são nestas
horas as maiores armas dos jovens no combate ao infortúnio de quem
perdeu, porque neste jogo, ninguém ganha.
Contam-se episódios de um e mais outro condutor que foi detetado
e parado a tempo de provocar um acidente, mas por não ter causado
sangue, passou despercebido aos dedos dos amigos da mensagem.
Alguém contrapõe que foi visto um veículo circulando em sentido oposto
na autoestrada E, F, G ou H e que se verificou ser um condutor sénior,
onde a justificação é, por norma, o engano no acesso à respetiva via de
circulação, por meras razões de confusão, velhice ou aselhice.

CONTRAMÃO

Em determinado momento da entretida conversa, alguém soluça em voz alta e para fora do
telemóvel, uma frase pesada, cruel e fria, tão fria que transforma um final de tarde de agosto, num
autêntico degelo do Polo Norte - “ Que horror! O pai do meu amigo foi envolvido num acidente
automóvel e morreu…”
Toda a gente cai em si, o medo apodera-se agora de cada um. É real a possibilidade de algum
familiar ou amigo, também ter estado na hora errada, no local errado. Sim, é verdade, continuamos
com a firme certeza que os acidentes só acontecem aos outros, aos idosos, aos aselhas, enfim aos
demais que não nós.
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O caminho que estou a trilhar para chegar ao destino que pretendo, é penoso, sinuoso e dramático, mas é seguramente uma boa
forma de penetrar na consciência de alguém que, por mero acaso, tropece neste artigo, ou se quisermos neste grito de alerta. É o meu
humilde contributo para que algo seja feito ao nível da prevenção.
Vejo-me, chegado aos acessos das referidas autoestradas, vias rápidas ou Scuts, tanto faz, vão todos no mesmo sentido (ou melhor, se
mal utilizados levam-nos certamente em contramão), até aos inevitáveis choques frontais, na maioria das vezes mortais, com aqueles
que apenas circulam corretamente na via.
Temos todos a obrigação de impedir estes trágicos acontecimentos. Hoje foi o pai do nosso amigo, amanhã poderá ser o nosso e
depois de amanhã o filho, irmão, amigo conhecido ou apenas desconhecido, mas gente que, como cada qual, utiliza diariamente tão
importantes vias de circulação.
Entendo que, independentemente de considerarmos os acessos mal desenhados, deficientemente sinalizados, dúbios e, por isso,
propensos ao erro, algo terá de ser feito. Podem ser utilizados sinais luminosos que alertem os condutores à noite, podem ser sonoros
durante o dia, ou até gráficos com tamanhos e formatos fora do comum. O importante é por fim a ocorrências desta natureza.
Uma das particularidades a ter em conta na projeção e construção de uma autoestrada, Scut ou via rápida, são as entradas e saídas
das mesmas, principalmente se não houver pórtico. Lamente-se o que se lamentar, mas a poupança de algumas centenas de euros e a
desvalorização da dissuasão do erro fazem com que as entradas e saídas destas vias sejam construídas em espaço a par.
Como é óbvio, nestes casos a possibilidade de erro por parte dos condutores idosos e menos atentos é elevada, uma vez que são
vários os locais onde não é, de todo, percetível a diferença entre uma saída e uma entrada na referida via.
O mais seguro seria se estes dois pontos constituintes destas vias, se encontrassem, entre eles, separados por uma distância de
cinquenta a cem metros e com sinalização luminosa dissuasora de qualquer tipo de erro.
Estou convicto que se tal acontecesse, diminuiria de forma considerável o número de condutores seniores ou não, que são detetados
a circular em contramão, colocando em risco a sua e a vida dos outros. Infelizmente o erro está logo na origem, porque é tudo uma
questão de construção, sinalização e segurança rodoviária.
Chegado aqui, cumpre-me apresentar sugestões, oferecendo assim, o meu contributo para ajudar a debelar este problema que é, ou
pode vir a ser seu.
Deixo assim um artigo publicado pela Agência Noticiosa Lusa, dando conta da criação de um sistema de deteção e bloqueio de veículos
entrados em contramão nas autoestradas, da autoria de um português, conhecido como, “O inventor do Fundão, Fernando Gonçalves”.
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Contramão

O inventor do Fundão, Fernando Gonçalves, recentemente premiado pela criação de um sistema de deteção e
bloqueio de veículos entrados em contramão nas autoestradas, vai ver o seu sistema testado na Beira Interior
(A23). Segundo Fernando Gonçalves, os testes foram acordados quinta-feira durante uma reunião que teve
com um responsável da concessionária da autoestrada da Beira Interior (A23), Scutvias. O sistema em causa,
a instalar experimentalmente nas entradas da A23 na zona do Fundão assenta num dispositivo que detecta a entrada
de qualquer veículo em contramão na autoestrada, ativando de imediato um aviso para os veículos que se preparem
para sair pela via ocupada pelo carro em contramão, ao mesmo tempo que é levantada uma barreira que obriga à
imobilização desta viatura. Fernando Gonçalves disse ainda que a concessionária da A23 poderá estar, também,
interessada numa outra sua invenção - o sistema «transvia», que consiste num mecanismo de abertura rápida de
barreiras em autoestradas. O inventor pretende, entretanto, reunir a breve prazo com o Instituto de Estradas de
Portugal (IEP), com vista à apresentação das suas criações. Fonte: LUSA

Termino sublinhando que não sei se o que aqui escrevo resultará em algo que contribua para o fim destes tristes e recorrentes
episódios, mas sublinhando também que a Prevenção é e será sempre o melhor remédio.

“Dá um sentido proibido à morte”.
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\\ Paulo Andrade

SISTEMA DE PONTOS E CASSAÇÃO
DO TÍTULO DE CONDUÇÃO
A 01 de junho de 2016 entra em vigor o sistema de pontos que atribui um crédito inicial de 12 pontos a cada condutor.
A esse crédito inicial serão subtraídos os seguintes pontos:

Contraordenação
muito grave

> Condução sob influência de álcool
> Condução sob influência de substâncias psicotrópicas
> Excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência

- 4 pontos

Restantes

Contraordenação
grave

- 5 pontos

> Condução sob influência de álcool
> Excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência
> Ultrapassagem imediatamente antes e nas passagens
assinaladas para a travessia de peões ou velocípedes

- 3 pontos

- 2 pontos

Restantes

A subtração de pontos ao condutor implica:
- a frequência de uma ação de formação de segurança rodoviária, quando o condutor tenha cinco ou menos pontos;
- a realização da prova teórica do exame de condução, quando o condutor tenha três ou menos pontos;
- a cassação do título de condução do infrator, sempre que se encontrem subtraídos todos os pontos ao condutor.
A falta não justificada à ação de formação ou à prova teórica, bem como a sua reprovação também levam à cassação do título de condução.

É possível ganhar pontos?

Sim. O condutor pode ganhar três pontos, até a um máximo de 15 pontos se, a cada período de três anos, não tiver registos de
contraordenações graves ou muito graves ou crimes de natureza rodoviária.
Também lhe é atribuído um ponto, não podendo ser ultrapassado o limite máximo de dezasseis pontos se, a cada período correspondente
à revalidação da carta de condução, não existirem registos de crimes de natureza rodoviária e se o condutor frequentar uma ação de
formação de forma voluntária.

Não arrisque!!!

Preserve a sua licença de condução e contribua para uma circulação mais segura!
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\\ Carla Pedro

Vox Pop
1. Sabe quais são os cuidados que deve ter
antes de atravessar a faixa de rodagem?
2. E como condutor, sabe quais são os
cuidados que deve ter ao aproximar-se
de uma passadeira?

Nome: Sílvia Melo Carreiro
Idade: 32 anos
Profissão: Monitora (IPSS)
1. Sim, aproximar-me devagar
junto da berma da estrada e olhar
sempre nas duas direções, direita
e esquerda. Tento sempre ter a
certeza de que o condutor me viu.
2. Sim, ao aproximarmo-nos de
uma passadeira devemos reduzir
sempre a velocidade e olhar para
as duas direções da passadeira a
confirmar se não há nenhum peão
à espera para atravessá-la.

1. Sim. Devo procurar uma passadeira de peões e esperar que o semáforo relativo
aos peões mude para verde. Caso não haja semáforo, deverei olhar para ambos os
lados antes de atravessar e certificar-me que não vem nenhum veículo na minha
direção ou caso venham, que os mesmos parem e me cedam a passagem.

Nome: João Fernandes
Idade: 34 anos
Profissão: Engenheiro Informático

2. Sim. Devo abrandar progressivamente até parar para ceder passagem aos
peões que queiram atravessar a faixa de rodagem.
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Vox
Nome: Pedro Filipe
Idade: 38 anos
Profissão: Segurança Privada
1. Efetuar sempre contacto visual
com o condutor e perceber se
este se encontra atento e se já
percebeu da intenção do peão
atravessar a passadeira.
2. Ao aproximar-me de uma
passadeira de peões assinalada,
devo sempre deixar passar os
peões que já tenham iniciado a
travessia e mesmo aqueles que
mostrem a intenção de o fazer.

1. Antes de atravessar a faixa de rodagem, o peão deve certificar-se que o pode
fazer em segurança, deve parar; olhar para a sua direita e para a esquerda, mais
do que uma vez, caso seja necessário, e depois atravessar a via o mais rápido que
conseguir. Sempre que possível, os peões devem atravessar as faixas de rodagem
nas passadeiras.
2. Como condutor deve reduzir a velocidade aquando da aproximação a uma
passadeira e verificar se existem peões que se preparam para atravessar. Se assim
for, deve parar o veículo e dar prioridade ao peão para atravessar e só depois
voltar a iniciar a viagem.
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Nome: Tânia Silva Botelho
Idade: 29 anos
Profissão: Terapeuta da Fala

Pop

Vox pop

Nome: Bruno França
Idade: 37 anos
Profissão: Militar
1. Devemos parar sempre antes
de atravessar, depois, como digo
aos meus filhos, ver para os dois
lados, escutar e aguardar que o
carro, mesmo que venha longe nos
aviste e pare.
2. Sempre que avisto uma
passadeira, tenho sempre cuidado,
porque pode haver algum peão que
atravessa a mesma, sem qualquer
pejo achando sempre que não
necessita de esperar nem de parar
antes de atravessar. Infelizmente
acontecem muitas situações destas.

1. Antes de atravessar uma faixa de rodagem deve procurar-se uma passadeira que permita
ao peão atravessar de forma segura. Porém, em situações em que a mesma não exista,
deve-se atravessar com especial cuidado e atenção, numa zona que permita ao peão uma
maior visibilidade dos carros que se aproximam. Não obstante, em ambas as situações deve-se olhar para a esquerda e para a direita e fazer a passagem o mais rapidamente possível.

Nome: Ana Sofia Casquilho
Idade: 29 anos
Profissão: Psicóloga

2. Como condutora, sempre que avisto uma passadeira, abrando a velocidade e tenho
especial cuidado e atenção aos peões que tenham intenção de atravessá-la. Numa
situação em que um peão já se encontre a atravessá-la, paro o carro e aguardo que
chegue ao lado oposto da estrada.
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Vox Pop
Nome: Nuno Pavão Nunes
Idade: 34 anos
Profissão: Psicólogo
1. Alguns cuidados de segurança,
tais como olhar para ambos os
lados, escutar por possíveis
viaturas a vir na minha direção e
tentar atravessar na passadeira.
2. Abrandar ao aproximar-me
de uma passadeira e olhar para
ambos os lados, procurando por
pedestres que queiram atravessála, eventualmente parando para
dar prioridade a quem se encontra
pronto para atravessar.

1. Utilizar, sempre que possível, as passagens para peões. Em caso de não haver
passagem de peões, antes de atravessar, olhar sempre primeiro para a esquerda,
depois para a direita e antes de se começar a atravessar, olhar novamente.
2. O condutor ao aproximar-se de uma passagem de peões assinalada, mesmo
que a sinalização lhe permita avançar, deve deixar passar os peões que já tenham
iniciado a travessia da faixa de rodagem.
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Nome: Ana Oliveira
Idade: 31 anos
Profissão: Secretária

REABILITAÇÃO DE
CONDUTORES INFRATORES
As bebidas alcoólicas, tão apreciadas na nossa cultura, socialmente legitimadas e associadas ao convívio, são um dos fatores que
contribuem para um grande número de infrações na estrada, para além do excesso de velocidade.
A condução é constituída por tarefas complexas que exigem a interação entre o sistema sensorial (principalmente a visão); o cognitivo
(processamento de informação e decisões) e o motor (coordenação dos membros superiores e inferiores). Ora, tendo em conta
que o álcool é uma substância depressora que prejudica as capacidades psicofisiológicas, as tarefas da condução ficam obviamente
condicionadas, sendo a perturbação maior, quanto maior a ingestão da substância.

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ANÁLISE DE INFORMAÇÃO
E TOMADA DE DECISÃO

Esmiuçando cada uma das tarefas, sabemos que o álcool afeta a
perceção, afunilando o nosso campo de visão e diminuindo a nitidez
dos objetos, a adaptação ocular à luz e à obscuridade, bem
como a avaliação das distâncias. Interfere igualmente com a
nossa capacidade de fazer previsões, tomar decisões e com a
coordenação psicomotora, competências constantemente
exigidas durante a condução.
O tempo de reação (tempo entre a perceção de um estímulo
e o início da resposta a este estímulo) na condução é
igualmente influenciado pelo álcool. Espera-se que
um condutor, perante um imprevisto, por exemplo,
uma travagem brusca do veículo da frente ou
aparecimento de obstáculo na via pública, possa
percecionar estes dados, processá-los, decidir e
agir em tempo útil de evitar um acidente. Sob
o efeito do álcool, os indivíduos ficam mais
lentos e o tempo que demoram a processar

EXECUÇÃO
DE AÇÃO

a informação, decidir e reagir (tempo de reação) é maior e por este motivo, mais propenso à ocorrência de acidente.
O álcool quando ingerido é rapidamente absorvido, quando comparado com o processo de eliminação, que é muito lento.
A capacidade de absorção é influenciada por vários fatores, nomeadamente o sexo; a idade; o peso; a ingestão, ou não,
de alimentos; os estados emocionais; a fadiga; certos medicamentos e patologias. Assim, facilmente se compreende
que a mesma quantidade de álcool, contida na mesma bebida, ingerida por pessoas diferentes, origine taxas de
alcoolémia diferentes. Por outro lado, um mesmo indivíduo pode acusar taxas diferentes, com a mesma quantidade
de álcool existente na mesma quantidade da mesma bebida, consoante o seu estado psicofisiológico e a situação
em que o ingere.
A eliminação do álcool é lenta e é na sua maioria metabolizado pelo fígado. Em média é eliminado cerca de 0,1 g/l
de álcool por hora. Assim, passadas várias horas, um condutor poderá não estar ainda apto para conduzir.
No âmbito do Programa STOP, a Prevenção Rodoviária Açoreana ministra cursos para condutores infratores que
são detetados nas nossas estradas, com taxas de alcoolémia superiores a 1,2 g/l de álcool, considerado crime
pelo Código Penal.
Na reabilitação de condutores infratores por consumo de álcool, são discutidas estas temáticas e refletidos
os efeitos do álcool na condução e nas várias áreas da vida em geral (saúde, profissão, família, …). Os
principais objetivos destas sessões são: criar uma atitude de preocupação pela segurança; alterar a
atitude perante o risco; promover a tomada de consciência da dimensão social da condução; promover
a dissociação entre consumo de álcool e condução; transmitir informação sobre aspetos físicos e
psicológicos associados à tarefa de condução; promover a internalização da responsabilidade e
prevenir a reincidência.
De uma maneira geral, numa fase inicial, a atitude dos participantes é de revolta,
desresponsabilização ou desculpabilização relativamente ao seu comportamento e com tendência
a deslocar o foco do debate para o sistema judicial, económico e político. Com o desenrolar das
sessões, com as dinâmicas e reflexões propostas, nota-se uma maior consciencialização dos
seus atos e das consequências dos mesmos. No final das sessões, sobressai nos formandos uma
motivação intrínseca para a mudança de atitude.
A reincidência muitas vezes está associada a situações de adição ou de abusos frequentes
da substância, que carecem de uma intervenção clínica, que ultrapassa as sessões de
reabilitação ministradas pela Prevenção Rodoviária Açoreana.
Portugal é um produtor de vinho, sendo um dos países em que o consumo de álcool
por habitante é mais elevado. A sua ingestão não moderada, para além das graves
consequências que acarreta para a saúde, está na base de inúmeros problemas
financeiros, familiares e sociais e o seu consumo, mesmo que não excessivo, é causa,
direta ou indireta, de inúmeros acidentes de viação de que resultam milhares de
vítimas, por isso, SE CONDUZIR NÃO BEBA!

\\ Maria João Silva
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Mudança de direção

MUDANÇA DE DIREÇÃO
Sr.(a) Condutor(a),
A mudança de direção é a manobra que lhe permite, nas intersecções, alterar a sua trajetória e é também a base para a execução
de outras como a ultrapassagem, inversão do sentido de marcha, paragem e estacionamento.

EM TODAS ESTAS O CONDUTOR DEVE EXECUTAR 3 AÇÕES:
“VER”

“COMUNICAR”

Esta sequência bem executada diminui o risco de acidente.
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“POSICIONAR”

Antes de efetuar qualquer manobra é extremamente importante que se certifique que: 		
não existe sinalização a proibir a manobra (vertical, luminosa e marcas rodoviárias);
não irá provocar qualquer perigo para os restantes utentes do ambiente rodoviário, nomeadamente verificando através dos
espelhos retrovisores (externos e interno) que a manobra não compromete a segurança do trânsito;
sinaliza, com a necessária antecedência, a intenção da manobra (utilizando, para o efeito, os indicadores de mudança de direção
ou, quando existir a avaria das luzes, utilizando os sinais manuais).
É ainda importante referir que ao pretender mudar de direção - direita ou esquerda - mesmo que não existam passagens assinaladas
para a travessia de peões, deve reduzir a velocidade e parar se necessário para deixar os peões passarem.

O QUE DIZ O CÓDIGO DA ESTRADA…
Mudança de direção para a direita
“O condutor que pretenda mudar de direção para a direita deve aproximar-se, com a necessária
antecedência e quanto possível, do limite direito da faixa de rodagem e
efetuar a manobra no trajeto mais curto.”
(art.º 43º, n.º 1)

Mudança de direção

Mudança de direção para a esquerda
“O condutor que pretenda mudar de direção
para a esquerda deve aproximar-se, com a
necessária antecedência e o mais possível,
do limite esquerdo da faixa de rodagem
ou do eixo desta, consoante a via esteja
afeta a um ou a ambos os sentidos
de trânsito, e efetuar a manobra de
modo a entrar na via que pretende
tomar pelo lado destinado ao seu
sentido de circulação.”
(art.º 44º, n.º 1)
\\ Dília Benevides

Se cada um de nós fizer a sua parte, estaremos garantidamente
a contribuir para uma maior Prevenção Rodoviária e, consequentemente, uma menor Sinistralidade!!!

SISTEMA DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS
Os sistemas de retenção amortecem a força de eventuais colisões ou travagens bruscas, distribuindo-a por zonas mais resistentes do
corpo humano, e reduzem a possibilidade dos ocupantes serem projetados ou colidirem uns contra os outros.
Por questões de segurança, crianças com menos de 12 anos e menos de 1,35m de altura devem ser transportadas no banco traseiro
do veículo, devidamente seguras por um sistema de retenção para crianças (SRC) já que, apenas desta forma, se consegue acomodar o
seu tamanho e peso, adaptando as suas características à do veículo.
Desde novembro de 2014 que os sistemas de retenção para crianças devem ser de modelo homologado segundo os Regulamentos n.os
44/03 ou 129 da UNECE.

Regulamento 129 ou i-size

Homologação em função do peso

Homologação em função da estatura

Abrange todo o tipo de SRC:

Só abrange SRC com sistemas integrais, ou seja com
cinto interno (ovo e cadeirinha)

sistemas integrais, ou seja com cinto interno (ovo
e cadeirinha)
sistemas não integrais, ou seja sem cinto interno
(cadeira de apoio e banco elevatório)
Utilizável em veículos sem e com sistema ISOFIX,
conforme as instruções de utilização

Utilizável apenas em veículos com homologação i-size ou
sistema ISOFIX (1), conforme as instruções de utilização
Impede que crianças com menos de 15 meses viajem
viradas para a frente, ou seja no sentido da marcha
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(1)

Regulamento 44

sistema standard de fixação, com pontos de encaixe no veículo

Um sistema de retenção para crianças bem instalado e bem utilizado
pode reduzir entre 50 a 80% o risco de lesões.

Sistema de retenção para crianças

Os sistemas de retenção para crianças devem ser instalados de acordo com as instruções de montagem fornecidas pelo fabricante, as
quais devem indicar de que forma e em que modelos de veículos o dispositivo pode ser utilizado em segurança.

E lembre-se:
utilize apenas SRC homologados e adequados ao tamanho e peso da criança;
não compre um SRC sem antes experimentá-lo no veículo;
opte por um modelo que permite transportar a criança no sentido contrário da marcha por um período de tempo superior. A Direção
Geral de Saúde recomenda que se transportem as crianças viradas para trás até, pelo menos, aos 4 anos;
as cadeiras completas (com encosto de costas e cabeça) são o sistema mais seguro. Adie, enquanto for possível,
a utilização do banco elevatório que, dos modelos homologados, é o menos seguro;
verifique se o sistema de retenção ficou bem instalado, testando-o com movimentos para a frente e para os lados.
Após a instalação continue a verificar com regularidade, pois o SRC vai ganhando folga;
nunca instale um sistema de retenção no banco da frente se este estiver equipado com um
AIRBAG ativado.
\\ Carla Pedro

pra | 23

GESTOS QUE SALVAM - O QUE FAZER
EM CASO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO!
Ainda o ano não terminou e já é certo que em 2015 se registou um aumento considerável no que
diz respeito à sinistralidade rodoviária.
Uma reflexão sobre esta realidade reclama, por um lado, uma condução defensiva por parte dos
condutores e o abandono de certas práticas por parte dos peões que, cada vez mais, se deixam
distrair com as novas tecnologias enquanto circulam nas rodovias. Por outro lado, reclama também
um sistema de prestação de socorro às vítimas cada vez mais eficaz.
Mesmo não sabendo prestar auxílio especializado, qualquer um de nós, enquanto cidadão, pode
e deve contribuir, bastando, para tal, saber como proceder caso presencie ou seja vítima de um
acidente rodoviário.
Como, geralmente, as primeiras pessoas a chegar ao locar do acidente não são socorristas
profissionais, é fundamental que se saiba o que fazer em cada uma das três fases cruciais que
decorrem até à chegada do socorro.

PREVENIR

>

ALERTAR

>

Vejamos o que fazer em cada uma das fases desta sequência,
comprovadamente eficaz na diminuição do número de vítimas mortais em
acidentes rodoviários.
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SOCORRER

Para além do dever de
cidadania, prestar auxílio
a uma vítima é um dever
legal.
A omissão de auxílio é
crime e pode ser punível
com pena de 1 ano
(quando não estamos
envolvidos no acidente)
a 2 anos (se originámos
o acidente).

Gestos que salvam - O que fazer em caso de acidende rodoviário!

PREVENIR
PROTEGER

- Estacionar/aproximar do limite direito da faixa de rodagem ou retirar o veículo da faixa de rodagem.
- Desligar o motor do veículo, deixando a chave na ignição.
- Imobilizar o veículo. Se necessário reforce com calços, pedras, etc.
- Não fumar, nem atirar pontas de cigarros.
- Tapar o combustível ou óleos derramados, com terra/areia.
- Apagar o incêndio com extintor ou terra/areia. Nunca utilizar água!

SINALIZAR

Esta primeira fase é fundamental para garantir que a ocorrência de um acidente não dá lugar a outros.

- Ligar as luzes de emergência.
- Sinalizar o veículo que fique imobilizado na faixa de rodagem/berma e/ou a carga que tenha caído, com
um triângulo de pré-sinalização colocado a 30 metros de distância à retaguarda do local, por forma a que
o sinal possa ser visto a uma distância mínima de 100 metros.
- Tomar medidas adicionais em caso de visibilidade reduzida (sinalizar nos dois sentidos de trânsito, fazer
sinais de abrandamento).

ALERTAR
Depois de garantir que estão reunidas as condições de segurança,
tanto para que não haja agravamento do estado das vítimas, como para os
restantes utentes da via, deverá ser contactado o número europeu de emergência – 112.
Este telefonema pode salvar vidas, por isso faça-o! A não ser que tenha a certeza que alguém já contactou/está em
contacto com as equipas de socorro, não presuma que o telefonema já foi feito.
Mantenha a calma e responda às questões que lhe são colocadas.

CHAMADA DE EMERGÊNCIA (112):
- Identificar e dar contacto.
- Indicar situação (acidente, doença súbita, …).
- Indicar local exato (morada e pontos de referência).
- Indicar localização, tipo e quantidade de vítimas.
- Indicar tipo e quantidade de veículos.
- Descrever o estado das vítimas.
- Indicar outros aspetos importantes.

SOS
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SOCORRER
Por último, o contacto direto com a vítima é realizado tendo por base as indicações dadas pelo serviço de emergência e a
experiência que se tenha em lidar com situações semelhantes.
De todas as etapas, esta é, com certeza, a que requer mais cuidados por interagir diretamente com a(s) vítima(s), devendo-se:
Afastar o perigo das vítimas. Se não for possível, afastar a vítima do perigo.
Não deslocar vítimas para não agravar lesões com movimentos indevidos.
Não retirar o capacete a motociclistas.
Não dar de beber ou comer a uma vítima, nem dar medicação.

E lembre-se:
Ajude na medida do possível!
Se não estiver seguro, não mexa na vítima!
E não se coloque em situação de risco!
Por vezes, a nossa maior ajuda é alertar as
autoridades!

Manter a temperatura da vítima, utilizando um casaco.
Manter a calma e tranquilizar a vítima.
Seguir as instruções dadas pelas equipas de socorro. A avaliação do estado da vítima
(nível de consciência, respiração, pulsação, …) vai determinar o que fazer!
\\ Carla Pedro

Os seus gestos podem salvar vidas!
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