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É com muita satisfação que lançamos mais uma edição da nossa revista no ano em que se comemorou o 5º Dia
Europeu da Segurança Rodoviária, que foi dedicado ao tema segurança rodoviária dos peões, em especial na
circulação urbana. Não podemos esquecer que 22% das vítimas mortais em acidentes de trânsito, que ocorrem
em todo o mundo, são peões. Para alterar este número é necessário que os peões cumpram regras de segurança
que, por vezes, são desconhecidas ou são negligenciadas. Realçamos que muitas destas vítimas são crianças.
É também um ano que fica marcado pela introdução do conceito de “utentes vulneráveis” no novo Código da Estrada,
reforçando a necessidade de realizar ações que visem, cada vez mais, defender os interesses e fomentar a segurança
destes utentes.
Dos vários temas da nossa publicação destacamos o dos velocípedes e a mais-valia do uso da bicicleta para uma
vida saudável e ativa, sem nunca descuidar as recomendações de segurança.
A promoção de uma cultura de segurança rodoviária continua a ser a razão da nossa principal aposta na formação e
informação dos utentes.
O transporte coletivo de crianças e a certificação de todos os motoristas que exercem este tipo de atividade, a
importância dos seguros face aos riscos existentes e a proteção que estes nos proporcionam, as novas alterações
ao código da estrada no que diz respeito ao consumo do álcool, e como circular corretamente nas rotundas são
outros temas presentes e de grande importância no nosso dia-a-dia.
A Prevenção Rodoviária Açoreana espera, com esta edição, contribuir para que o respeito pelas regras de
circulação rodoviária e um melhor conhecimento do Código da Estrada seja entendido como um dever de
todos os cidadãos.
Que 2014 seja o ano de continuação de novas mudanças para a nossa sociedade, que se deseja mais
segura e responsável.

(Walter Adrahi, presidente do conselho diretivo)
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Oferta Formativa
A Prevenção Rodoviária Açoreana – P.R.A. é uma associação privada sem fins lucrativos,
que tem como missão a prevenção de acidentes rodoviários e a redução das suas consequências.
Visando a promoção de uma cultura de segurança rodoviária, a associação centra grande parte
da sua atividade na área da formação, pelo que procurou o reconhecimento da qualidade da sua
atividade formativa, submetendo o pedido de certificação junto da entidade competente - Direção
Regional do Emprego e Qualificação Profissional - que, tendo verificado o cumprimento dos
requisitos exigidos, emitiu o certificado n.º 36/2012.

Formação de Jovens Ciclomotoristas
Até à data, a P.R.A. realizou mais de 115 cursos para jovens entre os 14 e os 15 anos, candidatos
à obtenção da licença especial de condução de ciclomotores. Ao todo, são já cerca de 1 700 jovens
de todo o arquipélago que, através de uma componente teórica e outra prática, puderam formar as
competências necessárias para uma circulação segura, reconhecidas por uma licença de condução.

São pré-requisitos para frequentar esta formação:
ter 14 ou 15 anos de idade;
frequentar, no mínimo, o 7º ano de escolaridade,
e ter aproveitamento no ano letivo anterior;
ter aptidão física, mental e psicológica;
ter autorização do poder paternal;
saber andar de bicicleta.
Contacte-nos para inscrever o seu filho na formação
que o habilita à condução legal.
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Motoristas de Transporte Coletivo de Crianças
A P.R.A. é, desde 2008, uma entidade reconhecida pela
Direção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres
para a realização de ações de formação inicial (35 horas) e
complementar (17,5 horas) para “Motorista de Transporte
Coletivo de Crianças”.
Já beneficiaram da formação inicial cerca de 700 motoristas
da região autónoma que, por obrigação legal, têm de ter um
Certificado de Aptidão Profissional (CAP) para poder realizar
o transporte de crianças e jovens até aos 16 anos.
Passados cinco anos dos primeiros cursos de formação
para obtenção do CAP de motorista de transporte coletivo
de crianças, a P.R.A. também já começou a realizar ações de
formação complementar para renovação do certificado, tendo
cursos previstos para todas as ilhas.
Verifique a validade do seu CAP e contacte os nossos serviços
para conhecer as nossas condições especiais de frequência no
curso de renovação.
// Carla Pedro
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O RISCO ESTÁ SEMPRE PRESENTE.
JOGUE PELO SEGURO.
Um número significativo de pessoas já ouviu falar do seguro,
mas poucos saberão o seu significado ou, melhor dizendo,
a sua importância. Como só conhecemos o seu valor quando
nos acontecem as desgraças, alguns de nós só sentirão a sua
importância quando a vida já tiver avançado muitos anos,
outros talvez nunca cheguem a conhecer ou reconhecer a
sua real valia.
No entanto, ao conhecermos apreciamos e compreendemos
as várias valências deste instrumento único de previdência e
de proteção contra os perigos que nos assaltam no dia-a-dia.
Por isso, hoje dar a conhecer aos jovens o seguro, e a sua
verdadeira utilidade, é bem mais importante do que se pensa.
É que, convivendo mais, e mais cedo, com a realidade do seguro,
os jovens têm mais tempo para pensar como este os pode ajudar
a construir um futuro com menos preocupações. Estou assim
convencido que o meu target terá cada vez mais que ser a
população jovem, limpa e com sede de informação. Afinal,
o futuro está ao voltar de cada esquina.
Muitos deles terão algumas desconfianças acerca das
seguradoras e seguros. É natural e facilmente entendível.
Ao longo da sua infância, ouviram frases feitas da boca dos
pais que, muitas vezes, confundiram atitudes de algumas
seguradoras com a grande lição de vida e para a vida que
é o seguro.

Aqui impõe-se uma lição: o seguro e a sua importância nada
tem a ver com as seguradoras. Na verdade, esta constatação
parece uma contradição, até porque sendo as ditas seguradoras
quem vende o seguro, como poderemos desligar uma coisa da
outra? A resposta é simples. O seguro apareceu muito antes
das seguradoras e é, por essa inerência, a sua origem e o seu
motivo de existência.
Centremo-nos, portanto nos jovens, aqueles que hoje sabem
lidar com todo o tipo de tecnologias mais recentes, tirando
delas grande proveito. Não é preciso que dominem a técnica,
como não é indispensável saber como são feitos os seguros.
Basta saber para que servem, como funcionam e como podem
facilitar, ou animar, as nossas vidas. Além disso, vão ser os jovens
de hoje que, mais tarde, vão ajudar a transformar o seguro num
produto ainda melhor do que ele já é.
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SEGUROS

É por isso importante descrever ou aclarar algumas noções do dia-a-dia, para que possamos desmistificar este tema, considerado
por alguns como muito maçador. A noção de que todas as atividades envolvem riscos é tão antiga como a humanidade. Os homens
perceberam desde sempre que arriscar é importante para progredir, mas que a cada passo podiam ter que enfrentar obstáculos ou serem
vítimas de acidentes. Viver ou viajar em grupo, por exemplo, foram maneiras das pessoas se protegerem ou de se ajudarem mutuamente
quando necessário.
Aquilo a que se chama mutualismo consiste precisamente no compromisso entre vários elementos de um grupo para valerem a quem
precisar de apoio. Estas formas de entreajuda, ou mutualismo, conduziram à invenção do seguro moderno e têm uma longa história
que começou no tempo das cavernas, passou pelas corporações egípcias, deu origem à entreajuda entre os povos da antiguidade em
Israel, seguindo até à idade média. Não se detendo, tocou ainda o cristianismo e as suas ordens religiosas, deu origem a associações de
mercadores italianos e, posteriormente, ao primeiro seguro marítimo, e assim sucessivamente até aos nossos dias.
No presente, uma maneira excelente de enfrentar o risco é fazer um seguro. Deixo por isso, alguns tipos de seguros modernos que cada
pessoa, empresa ou instituição, poderá adquirir para, assim, viver com mais segurança.

O SEGURO NO SÉCULO XXI
Presentemente, existem muitos tipos de seguros. Alguns destinam-se a particulares,
outros a empresas, existindo três grandes famílias de seguros:
Protecão a pessoas (acidentes pessoais, acidentes de trabalho, caçadores, educação,
empregada doméstica, responsabilidade civil familiar, saúde, viagem, vida);
Proteção a bens (automóvel, moto, casa, obras de arte em viagem, roubo);
Proteção a animais (responsabilidade civil animal, saúde de animais domésticos).
Desta panóplia de seguros, destacaria alguns que possam carecer de alguma explicação
mais técnica, por não serem ainda tão conhecidos.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
É a melhor forma de combater as despesas a que estes acidentes obrigam,
principalmente despesas com tratamentos, internamentos e medicamentos.
Este tipo de seguro tem particularidades muito convenientes, pois desde logo garante
muitos dos riscos de acidentes que possam acontecer ao segurado durante 24 horas por dia,
inclusive em deslocações ao estrangeiro.

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FAMILIAR
Como sabemos, há crianças muito agitadas, mas mesmo as que são calmas podem causar
prejuízos sem querer. Partir um vidro ao vizinho, por estar a jogar à bola em frente da casa,
é comum. Partir loiça numa loja por se terem desequilibrado, ferir uma pessoa idosa por
terem perdido o controlo da bicicleta, já muitos experimentaram. Nestes e noutros casos
semelhantes, mas tão vulgares, o alívio é total para as famílias que adquirirem este tipo
de seguro.
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SEGURO DE SAÚDE
As pessoas, por mais saudáveis que sejam, carecem de cuidados médicos a qualquer momento. Umas vezes somente a
consulta, outras fazer análises, radiografias e demais exames do género. Em certos casos de maior gravidade são indispensáveis
tratamentos dispendiosos ou operações e consequente internamento. O seguro de saúde destina-se precisamente a ajudar as
pessoas a pagar essas despesas. Certamente que existem vários tipos de seguros, consoante as possibilidades de cada um, sendo
certo que os que incluem mais tratamentos são mais caros, outros com menos tratamentos são mais baratos. Compete por isso,
a cada pessoa escolher o que melhor lhe convém.

SEGURO MULTIRRISCOS
O seguro multirriscos cobre vários tipos de riscos que as casas podem sofrer, tais como incêndios, roubos, inundações, curto-circuitos,
destruição do telhado fruto de uma qualquer tempestade que levou as telhas ou que derrubou uma árvore que havia mesmo ao lado.
E ainda, atos de vandalismo como vidros partidos por malfeitores, arrombamento de portas, etc. Não esqueça que a prevenção é
fundamental, mas quando esta não é suficiente, há que reparar os imprevistos de dimensão incomportável. Por isso, termino como
comecei: “O risco está sempre presente. Jogue pelo seguro”.
// Paulo Andrade
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ESTRATÉGIA
SEGURANÇA RODOVIÁRIA 2011-2015
O homem, a máquina e a estrada formam um sistema no qual o equilíbrio e bom funcionamento das partes estabelecem
a segurança de qualquer viagem. São estes os três pilares nos quais assentam a segurança rodoviária.
Uma das preocupações do Estado é a garantia da segurança dos seus cidadãos, na qual a segurança rodoviária não foge à regra.
As lamentáveis perdas individuais e familiares provocadas pela sinistralidade rodoviária, ao nível da mortalidade e da incapacidade
parcial ou total, repercutem-se também em elevadas perdas para o Estado, que somos todos nós.
Na realidade, a segurança rodoviária está estreitamente ligada às políticas de energia, ambiente, emprego, educação, juventude,
saúde pública, investigação, inovação e tecnologia, justiça, seguros, comércio e relações externas, entre outras .1
No sentido da diminuição da sinistralidade rodoviária e da promoção da segurança rodoviária, foi elaborada em 2009
2
a “Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR), para o período 2011-2015” . Este plano estabelece as prioridades,
os objetivos a atingir a curto e médio prazo e as medidas a tomar para a concretização desses objetivos.

Condutores de
Veículos de 2
rodas a motor

Condutores de
Automóveis ligeiros

Grupos de Risco

Velocidade

Dispositivos de
Segurança

Peões

Objetivos
Estratégicos

Socorro às
vitimas

Circulação dentro
das locadlidades

Condução sob o
efeito do Álcool e
de substâncias
psicotrópicas

Fatores de Risco

Infraestruturas

Veículos

Fonte: Estratégia Nacional e Segurança Rodoviária (ANSR)

1 Comunicação

da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das
Regiões – Rumo a um espaço europeu de segurança rodoviária: Orientações para a política de segurança rodoviária de 2011 a 2020

2

Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2009 e publicada em Diário da República, 1.ª série n.º 122 de 26 de Junho de 2009
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Estratégia Segurança Rodoviária 2011-2015

As medidas a ser implementadas são do tipo: legislativo, estabelecendo-se regras mais rígidas, mais restritivas
e penalizadoras para os infratores; do tipo educacional e formativo, promovendo-se atividades no ensino escolar
obrigatório, desenvolvendo-se campanhas de sensibilização e ações de formações direcionadas a públicos-alvo
específicos; do tipo estrutural, aumentando-se a fiscalização, implementando-se novas estruturas de proteção e
melhoramento da rede viária, introdução de novos conceitos, nomeadamente atribuindo maior enfase aos veículos
sem motor e aos peões e ainda, melhorando-se os sistemas de alerta e socorro a sinistrados.
Atentos à realidade da segurança rodoviária ser um desígnio global, a adoção de uma estratégia regional destinada
a resolver problemas locais e adaptada às especificidades regionais é um imperativo e uma medida estruturante em
termos de política de segurança e prevenção rodoviária. Neste sentido surgiu em 2011 a Estratégia Regional de
Segurança Rodoviária (ERSR) 2011-2015 que assente na mesma base da estratégia nacional, cria as necessárias
condições para uma atuação consistente e tecnicamente fundamentada através do desenvolvimento de ações locais,
por forma a continuar a labuta na tendência decrescente da sinistralidade rodoviária na Região Autónoma dos Açores.
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Para atingir os objetivos pretendidos a estratégia regional foi delineada com um conjunto de medidas com carácter integrado e estrutural
assentes em três pilares estratégicos: Educação contínua do utente; Ambiente rodoviário seguro; Quadro legal e sua aplicação.
No âmbito dos objetivos de carater operacional, merecem especial enfase os relacionados com o desenvolvimento de uma cultura de
educação para a segurança rodoviária; o controlo automático de velocidade; a observação das vias; a aplicação à Região das medidas
legislativas e regulamentares no âmbito da ENSR. Todavia, a segurança rodoviária depende muito das atitudes e comportamentos dos
utilizadores da via pública no que respeita ao cumprimento das regras estabelecidas.
O exercício de uma cidadania responsável é possivelmente o fator mais importante na promoção da segurança rodoviária.
Não obstante a realidade arquipelágica e de reduzida dimensão da maioria das nossas ilhas determinar uma ténue “fronteira” entre uma
estratégia regional e/ou local no âmbito da segurança rodoviária, a procura de soluções e de compromissos a nível local e de proximidade
às populações revela-se muito importante pelos efeitos práticos geradores na assimilação de conceitos e comportamentos, situação que
deverá ser incentivada, contribuindo decisivamente para a criação na RAA de um ambiente rodoviário seguro. Este é um desígnio e um
desafio de carácter intra e interinstitucional e de transversalidade social onde o contributo de cada entidade, de cada um e de todos é
determinante no bom sucesso desta missão.
Neste sentido impõe-se o fomento à participação de todas as entidades e cidadãos, atentos e com responsabilidades em matéria
de segurança rodoviária, para que educação para a prevenção e a assimilação de princípios de cidadania ativa e responsável possam
materializar-se em gestos e iniciativas que contribuam, isolada ou conjuntamente, para o desígnio global da sã convivência e equilíbrio
dos três pilares da segurança rodoviária (Homem, Máquina e Estrada) nos Açores.
// Rui Santos
pra | 12

Vox Pop

Vox
Pop

1. Tendo em conta as boas práticas de
condução como classifica o desempenho
dos açorianos na estrada?
2. Na sua opinião quais as infrações
rodoviárias mais frequentes?

Nome: Ana Faria
Idade: 28 anos
Profissão: Consultora

1. Regra geral, os condutores açorianos, no meu ponto de
vista, não são os piores a nível de desempenho de condução.
No entanto, acho que deviam ter mais cuidado em adequar a
condução defensiva em condições atmosféricas que necessitam
de cuidados redobrados nas nossas estradas menos seguras.

2. Infelizmente há ainda muitas dúvidas acerca de como se entra e sai das rotundas, o que gera
algumas infrações. Mas as mais frequentes são estacionamento indevido, principalmente no
centro da cidade, criando constrangimento aos outros condutores e falta de sinalização em
manobras de condução.

Nome: Pedro Duarte
Idade: 30 anos
Profissão:
Desempregado

1. O desempenho dos açorianos tem vindo a melhorar
significativamente nos últimos anos. No entanto ainda
existem muitos condutores a cometerem infrações muito
graves. No geral têm um desempenho mediano.

2. O estacionamento incorreto em cima de passeios, bermas e passadeiras
é a infração mais comum. Mas existem infrações tais como: excesso de
velocidade, a incorreta circulação nas rotundas e o uso de telemóvel na
condução que são muitos facilmente constatadas no dia-a-dia.
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1. Tendo em conta as boas práticas de
condução como classifica o desempenho
dos açorianos na estrada?
2. Na sua opinião quais as infrações
rodoviárias mais frequentes?

Nome: Hugo Mendonça
Idade: 24 anos
Profissão: Prof. Ed. Física

1. A meu ver, os açorianos são condutores razoáveis.
Existem várias boas escolas de condução nas diferentes ilhas que
possibilitam uma boa aprendizagem. De uma forma geral, acho que
os condutores açorianos são prudentes e conduzem com alguma
segurança conseguindo respeitar a maior parte das regras de
trânsito. Agora também acho que as escolas de condução deviam
ensinar a mudar um pneu e a ver o óleo e a água do carro...

2. O uso de telemóveis durante a condução, esquecimento de sinalizar as mudanças de direção,
“entradas” incorretas nas rotundas, não utilização dos cintos de segurança no banco de trás ...

Nome: Sandra Torres
Idade: 33 anos
Profissão: Assistente
Técnica

1. Preocupante. Os condutores de hoje, circulam cada vez
mais, de forma inconsciente e irresponsavél. Na minha ótica,
tal, deve-se à conjutura da vida pessoal e a uma faixa etária
muito nova ou muito idosa.

2. A primeira, pisar a linha continua, 2ª falar ao telemóvel, 3ª se beber não
conduza, 4ª falta de cedência de passagem, quando esta é obrigatória e por
último não respeitar as distâncias entre os veículos, se cumprida, esta última
evitaria muitos acidentes, principalmente na estação que estamos.
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Nome: Sofia Lima
Idade: 24 anos
Profissão: Arquiteta

1. Penso que no geral não podemos dizer que sejamos
maus condutores, mas infelizmente ainda se vêm muitos
erros nas estradas, em grande parte devido à falta de
civismo dos condutores e por pensarem só em si mesmos.

2. As infrações que vejo mais frequentemente na estrada são a má
circulação nas rotundas, o estacionamento incorrecto e a falta da
sinalização em mudanças de direcção.

Nome: Luis Faria
Idade: 42 anos
Profissão: Diretor/CEO

1. Classifico com um desempenho médio, ou seja, não é
mau quando comparado com os problemas do continente.

2. As infrações mais frequentes, no meu entender, prendem-se a questões
de civismo e de hábitos culturais enraizados nalguma população.
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Nome: Tiago Pereira
Idade: 51 anos
Profissão: Assistente
Operacional

1. Penso que no geral, a condução dos açorianos é média,
porque podem saber conduzir mas há sempre distrações e
descuidos.

2. Acho que as infrações mais cometidas são: as ultrapassagens perigosas;
a distância de travagem que não é respeitada. Esse tipo de infrações
quando não se tem em atenção as condições atmosféricas, podem resultar
em acidentes.

Nome: Telma Cordeiro
Idade: 26 anos
Profissão: Entrevistadora

1. Penso que o desempenho dos açorianos é mediano.
Apesar de saberem conduzir existe algum descuido e falta
de atenção em certas situações.

2. Na minha opinião, acho que as infrações rodoviárias mais frequentes
são maioritariamente: a circulação errada nas rotundas e a utilização
indevida das luzes.
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Rotundas

Finalmente! Vamos todos circular
corretamente nas rotundas.
Finalmente chegou a tão esperada alteração ao Código da Estrada, relativamente à circulação
nas rotundas, através da Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro e a entrar em vigor em janeiro de 2014.
Surge então o artigo 14º-A, em que nas alíneas a), b) e c) se descreve pormenorizadamente o
comportamento que deve adotar o condutor ao circular nas rotundas, e as vias a ocupar quando
pretender sair destas.
De forma sucinta, e em 4 passos, passamos a explicar o que nos traz de novo o diploma supra referido
esperando, a bem da segurança rodoviária e da fluidez de trânsito, que possamos todos passar a utilizar
estes comportamentos nas rotundas, com que diariamente nos deparamos, desejando que os nossos
leitores possam também ser nossos colaboradores na divulgação destas informações aos familiares,
amigos e colegas.

Deste modo estaremos todos a contribuir para
as boas práticas da condução e a ser agentes da
prevenção rodoviária.

1º

O condutor só deve entrar na rotunda após
ceder a passagem a todo e qualquer veículo
que nela circule.

2º

Se o condutor pretender sair da rotunda na
primeira via de saída, deve ocupar a via
da direita.

pra | 17

3º

Se o condutor pretender sair da rotunda por
qualquer das outras vias de saída (na 2ª, ou outra) só
deve ocupar a via de transito mais à direita depois de
passar a via de saída imediatamente anterior àquela por
onde pretende sair, aproximando-se progressivamente
desta e mudando de via, depois de tomadas as devidas
precauções, nomeadamente sinalizando com a necessária
antecedência e verificando se não existem veículos a
circular na via para onde pretende mudar.

4º

Apesar das indicações anteriores, o Código da Estrada
prevê na alínea d) do mesmo artigo a possibilidade de, sem
prejuízo das alíneas anteriores, os condutores utilizarem a
via de trânsito mais conveniente ao seu destino.
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Rotundas

Exceções:
No ponto 2 do mesmo artigo, o Código da Estrada
permite que os veículos de tracção animal ou de
animais, de velocípedes e de automóveis pesados
(mercadoria e passageiros) possam utilizar a via de
trânsito mais à direita nas rotundas, independentemente
da saída, devendo, neste caso, facilitar a saída dos
outros veículos.

Punições
Quem infringir estas regras é sancionado com coima
de 60 a 300€.
// Fátima Rego Ponte
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Transporte coletivo
de crianças
O transporte coletivo de crianças (TCC) é o transporte regular, regular especializado
ou ocasional de crianças e jovens até aos 16 anos, efetuado por uma entidade pública
ou privada, seja em veículo ligeiro ou pesado.
Este tipo de transporte está regulamentado de modo que estas crianças e os jovens
possam ser transportados em segurança, entre a sua residência e os locais onde
desenvolvem atividades educativas e lúdicas.
Por este motivo, para se realizar o TCC é necessário licenciar a atividade e o(s)
veículo(s) e certificar os recursos humanos, nomeadamente os motoristas.
Além disso, é obrigatório cumprir um conjunto de regras, desde a entrada até à
saída das crianças, sendo este cumprimento da responsabilidade do transportador.

Principais regras de segurança no TCC:
Os veículos que realizam o TCC devem ser identificados com um dístico afixado no vidro
traseiro, do lado inferior esquerdo (lado do condutor).
Os veículos onde se efetua o TCC devem circular com as luzes de cruzamento (médios) acesas.
O número de crianças e jovens a transportar corresponde ao número de lugares indicado na
lotação do veículo (exceto quando se aplicam cintos adicionais).
Todos os lugares dos veículos têm de estar equipados com cintos de segurança.
Os cintos devem ser corretamente utilizados. Note-se que, de acordo com a lei, um cinto mal
colocado (por exemplo, a passar por trás das costas) equivale a não ter cinto de segurança.
As crianças devem ser seguras por um sistema de retenção adequado e homologado:
Em veículos pesados, para crianças com menos de 6 anos;
Em veículos ligeiros, para crianças até aos 12 anos.
As paragens e estacionamentos devem ser efetuados, sempre que possível,
em locais próprios e assinalados.
A entrada e saída tem de ser feita pelo passeio.
A abertura de portas deve ser feita por comando de acesso pelo motorista ou
pelo exterior, devendo haver neste caso sistema de saída de emergência.
Sempre que as janelas fiquem ao alcance das crianças, os vidros devem ser
inamovíveis ou travados a um terço da abertura total.
O veículo de TCC deve estar provido com extintor de incêndio e caixa de 1ºs socorros.
No interior de veículo só é permitido o transporte de volumes com dimensões, peso e
características que permitam o seu acondicionamento em locais apropriados que não
constituam risco para as crianças.
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Os encarregados no TCC:
O TCC até aos 12 anos, em serviços regulares especializados ou ocasionais, em veículos
pesados, tem de ser acompanhado por, pelo menos, um encarregado além do condutor.
Cabe ao transportador assegurar a presença de encarregado e comprovar a sua idoneidade
(ou pela entidade organizadora do transporte mediante acordo escrito).
O encarregado é um indivíduo maior, encarregue da vigilância e acompanhamento
das crianças durante o serviço de TCC, que é obrigado a:
acompanhar as crianças durante o transporte.
auxiliar as crianças na entrada e saída do veículo.
auxiliar as crianças no atravessamento da via (com colete e raqueta)
entregando-as em segurança.

Se transporta crianças e não está certificado,
informe-se junto da nossa Associação
ou junto dos Serviços de Viação.
// Carla Pedro
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A bicicleta, máquina complexa
de utilização simples!
Um contributo para a mobilidade,
que a natureza e a saúde agradecem.
Foi-me lançado o desafio para escrever umas linhas sobre a Bicicleta. Como objetivo, vou procurar transmitir
alguma informação que ajude a fomentar o seu correto uso. Quem me conhece sabe que gosto de desafios e,
como tal, irei partilhar algum conhecimento que tenho sobre a matéria, em virtude de também ser utilizador
ocasional. Convirá ressalvar que poderá haver outras opiniões sobre a matéria. No entanto, o meu suporte
bibliográfico e a experiência resultante da convivência com o “mundo das bicicletas”, ensinaram-me o
“caminho” que agora vos mostro.

Antes de mais gostava de recordar algumas
vantagens na sua utilização:
Combate o stress e a depressão;
Emagrece quando combinada com uma dieta saudável;
Cria bom humor e faz dormir melhor;
Reduz o colesterol e os triglicerídeos;
Previne o enfarte;
Aumenta a imunidade;
Melhora a respiração;
Diminui a tensão arterial;
Garante a boa forma do atleta.

E ainda…
Tem normalmente um preço acessível e
baixo custo de manutenção;
Baixo impacto sobre o meio ambiente;
Maior mobilidade;
É ao mesmo tempo um meio de transporte e de lazer;
Não requer combustível;
Em congestionamento ou interrupção de tráfego, o ciclista
encontra normalmente forma de prosseguir a sua viagem;
Menor necessidade de espaço público;
O custo da infra-estrutura para bicicletas é muito inferior,
pois requer menor espaço viário, de estacionamento,
capacidade de suporte da pavimentação, sem falar na
sinalização e controlo;
Na cidade, a bicicleta constitui a maior parte das vezes,
um meio de deslocação tão rápido como o automóvel.
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Velocípedes

Vários estudos têm sido feitos sobre a eficiência e eficácia na utilização da bicicleta como meio de transporte diário.
As conclusões apresentam a bicicleta como um meio de transporte e de lazer, que traz inúmeras vantagens ao utilizador,
ao ambiente, sendo ainda um catalisador positivo, no ponto de vista económico.

Para melhor desfrutar da sua utilização, tenha sempre
em consideração as seguintes recomendações:
Cumprir o código da estrada;
É aconselhável ter um seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais;
Não dispense o equipamento de proteção adequado, considerando o tipo de itinerário,
as condições climatéricas e as condições de visibilidade. É obrigatório usar o capacete e,
se possível, joelheiras, luvas e material refletor/ luzes sempre que se justifique;
A hidratação e a alimentação são importantes na atividade do ciclista (levar garrafa com água e barras de cereais);
É importante ter noções básicas de mecânica;
Levar um multifunções, câmara-de-ar suplente, bomba para a encher e desmonta pneus;
Caso necessite de parquear a bicicleta em segurança, deve levar um cadeado;
A condução da bicicleta deve ser preventiva e previsível, mais ainda com nevoeiro, chuva intensa ou piso em mau estado.
A chuva, para além de tornar o piso mais escorregadio, dilui óleos e todo o tipo de sujidade acumulada na estrada. A condução
deverá ser cautelosa, a ritmo moderado e com o dobro da atenção. Lembre-se de que quem segue atrás de si terá visibilidade
diminuída em caso de chuva ou nevoeiro;
Sinalize várias vezes a mudança de direção ou mesmo uma paragem. Para tal utilize a mão, apontando para o respetivo lado
(se vai virar), ou sinalize a paragem com a movimentação do braço esquerdo para cima e para baixo em movimento constante;
Se tiver de ultrapassar qualquer obstáculo que se encontre na via, deve apenas levantar a roda da frente da bicicleta, uma vez
que a roda de trás o ultrapassará por si mesma. Sendo que, deverá ultrapassar qualquer obstáculo sempre numa orientação
diagonal e nunca paralela, pois a roda de trás poderá derrapar e poderá perder o equilíbrio, podendo originar lesões de vária ordem;
A curvar também devemos ser prudentes. Para evitar cair, devemos travar antes da curva e largar os travões durante a mesma,
sem nos deitarmos demasiado e sem movimentos bruscos. Se travarmos durante a curva podemos desequilibrar a bicicleta e cair;
Num treino ou passeio de grupo, o grupo deve circular em fila ou em pares, de forma a não ocupar/obstruir em demasia a via pública.
Toda e qualquer sinalética (para mudança de direção ou paragem) deve ser iniciada pelos elementos mais recuados do grupo.
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Mas como o gosto pelas bicicletas começa muitas vezes quando somos
crianças, atrevo-me a sugerir que tenham, por elas, algumas preocupações
que facilitem a sua utilização em segurança:
Uma bicicleta simples e funcional é a melhor opção;
Não compre uma bicicleta maior a pensar no crescimento da criança. Conduzir um modelo
demasiado grande, não permite uma circulação confortável e pode provocar acidentes;
O guiador e o selim devem promover uma condução estável e a sua regulação permitir
que a criança se sente confortavelmente, tocando com as pontas dos pés no chão;
A distância entre a manete do travão e o guiador, deve ser ajustada ao tamanho da mão
da criança através de mecanismo adequado;
A bicicleta deve ter refletores à frente e atrás;
É necessária uma luz de presença para a criança circular, quando as condições o exijam.
Travão em ambas as rodas e uma campainha;
Nos estabilizadores, ou “rodinhas”, o sistema deve ser sólido para não entortar com o uso;
Ter um guarda corrente que permite proteger a face exterior e as arestas da corrente,
roda pedaleira, carretos traseiros e zona de engrenagem, evitando também que a roupa
fique presa neste mecanismo;
Não dispense o equipamento de proteção. É obrigatório usar o capacete e, se possível,
joelheiras e luvas. As crianças devem pedalar sempre em espaços protegidos, como pátios,
parques ou jardins, em ciclovias acompanhadas por adultos e, ter conhecimento das regras
básicas da circulação na via pública, sabendo como reagir em situações de perigo.
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As recentes alterações ao código da estrada trouxeram
as seguintes novidades:

O veículo motorizado deve circular a 1,5m da bicicleta, e aquando da ultrapassagem,
deve abrandar a velocidade e manter a distância referida;
Há cedência de passagem aos velocípedes que atravessem as faixas de rodagem,
nas passagens assinaladas;
Fim da obrigatoriedade de circulação nas ciclovias (agora o regime é preferencial),
desde que o ordenamento do trânsito o permita podem circular em vias reservadas;
Os velocípedes já não têm que ceder passagem aos outros veículos, desde que se
apresentem à sua direita;
Os velocípedes podem circular nas zonas de “coexistência”;
Os velocípedes circulam à direita, podem circular a par desde que as condições da
via e visibilidade o permitam. Não é obrigatório circular junto às bermas ou passeios;
As crianças até aos 10 anos podem circular nos passeios.
Não se esqueça que a via pública, é um espaço de todos. A segurança na sua utilização deve
promover uma responsabilidade solidária…a sua conduta também conta!

BOAS PEDALADAS!

// José Augusto Barros Correia
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Condução sob influência do álcool
Alterações ao Código da Estrada
A Lei nº. 72/2013, de 3 de março, faz algumas alterações ao código da
estrada, as quais entram em vigor, após a publicação da regulamentação
necessária, a 1 de janeiro de 2014.
Entre as alterações mais importantes introduzidas por este diploma e referentes
à circulação de pessoas e veículos destaca-se a redução na taxa de alcoolemia
para condutores profissionais (veículos pesados, transportes públicos, veículos
de socorro e serviço urgente, táxis, transporte de crianças e transporte de
mercadorias perigosas) e também para novos detentores de carta de condução.
É pois de salientar esta maior responsabilização desta classe de condutores,
os quais vão passar a ser multados quando apresentarem uma taxa de
álcool igual ou superior a 0,2 gramas por litro de sangue.

O que diz a regra…
No artigo 81º do código da estrada - Condução sob influência de álcool
ou de substâncias psicotrópicas - é mantido, como regra geral (ponto 1)
“a proibição de conduzir sob influência de álcool ou de substâncias
psicotrópicas”, e sendo determinado (ponto 2) que “considera-se sob
influência de álcool o condutor que apresente uma taxa de álcool no
sangue igual ou superior a 0,5 g/l ou que, após exame realizado nos
termos previstos no presente Código e legislação complementar, seja
como tal considerado em relatório médico”.
A novidade legislativa aparece no ponto 3 “Considera-se sob
influência de álcool o condutor em regime probatório e o condutor
de veículo de socorro ou de serviço urgente, de transporte coletivo
de crianças e jovens até aos 16 anos, de táxi, de automóvel pesado
de passageiros ou de mercadorias ou de transporte de mercadorias
perigosas que apresente uma taxa de álcool no sangue igual ou
superior a 0,2 g/l ou que, após exame realizado nos termos
previstos no presente Código e legislação complementar,
seja como tal considerado em relatório médico”

Atendendo a este novo limite de taxa de álcool no
sangue, o regime sancionatório que é estabelecido
no ponto 6 deste artigo 81º, “coima de € 250 a
€ 1250, se a taxa de álcool no sangue for igual ou
superior a 0,5 g/l e inferior a 0,8 g/l; ou € 500 a
€ 2500, se a taxa for igual ou superior a 0,8 g/l e
inferior a 1,2 g/l”, teve de ser ajustado.
Por este motivo surge um novo ponto 7 “Os limites
de 0,5 g/l e 0,8 g/l referidos no número anterior
são reduzidos para 0,2 g/l e 0,5 g/l, respetivamente,
para os condutores em regime probatório, condutores
de veículos de socorro ou de serviço urgente, de
transportes coletivo de crianças e jovens até aos
16 anos, de táxis, de automóveis pesados de
passageiros ou de mercadorias ou de transporte de
mercadorias perigosas”.
// Fernando Lima
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