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(Walter Adrahi, presidente do 
conselho diretivo)

Esta é a 5ª edição da revista PRA, uma revista elaborada com o objetivo de informar, elucidar e alertar para a importância 
de prevenir acidentes rodoviários e de promover as boas práticas junto dos condutores e peões. 
Focamo-nos na educação, sensibilização e formação nas várias vertentes que englobam a circulação rodoviária.

São diversos os temas que preenchem a nossa publicação. O artigo da “Campanha Prevenção Rodoviária 2014” remete-nos 
para as atitudes que devemos adotar enquanto condutores e peões sob o lema “Faça da Segurança a Sua Prioridade”. 
São quatro, os temas abordados: ultrapassagens, rotundas, passadeiras e crianças a bordo, que nos transmitem 
procedimentos e posturas a seguir nas várias situações. 

Utentes vulneráveis e peões são dois assuntos que se complementam e nos ensinam a proteger dos perigos 
iminentes da circulação rodoviária. O uso da bicicleta tem vindo a aumentar significativamente e esta já 
não é vista como um instrumento lúdico mas um meio de transporte recorrente no dia-a-dia. Num artigo 
dedicado aos velocípedes e a sua coexistência no trânsito, salientamos o risco e a necessidade dos 
ciclistas terem um seguro de responsabilidade civil.

No que se refere à revalidação da carta de condução e os requisitos que a condicionam, 
alertamos para o fato de não se correr o risco de conduzir em situação ilegal. Temas 
como a condução sob a influência do álcool e o uso do telemóvel são mais uma vez 
apresentados sempre com vista a despertar consciências e interiorizar bons hábitos.

 A Prevenção Rodoviária Açoreana tem como principal lema alargar cada vez 
mais a sua ação na educação e sensibilização de condutores e peões por 
forma a prevenir os acidentes rodoviários e as suas consequências.
Que o próximo ano seja pleno de boas práticas e que o respeito 
mútuo seja uma constante, são pequenas atitudes que geram 
grandes mudanças. Ao favorecermos uma mudança individual 
influenciaremos a mudança social nos comportamentos e 
atitudes, criando um ambiente rodoviário em que os
riscos são diminutos.
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O SEU FILHO JÁ TEM 14 
ANOS E QUER CONDUZIR 

UM CICLOMOTOR?
Se frequenta, no mínimo, o 7º ano de escolaridade e teve 

aproveitamento escolar no ano passado…

Se tem autorização paternal e 
sabe andar de bicicleta…

… Contacte-nos para 
inscrevê-lo na formação que 
o habilita à condução legal!

Rua do Meio, 3 | 9500 - 325 Ponta Delgada
Tlf: 296 629 700 | E-Mail: prevencao.rodoviaria@sapo.pt

www.pracoreana.com

A FORMAR JOVENS,
COM SUCESSO,
DESDE 2000.
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Campanha Prevenção Rodoviária 2014

Todos nós enquanto condutores, peões e passageiros somos, 
inquestionavelmente, os principais elementos do sistema de circulação 
rodoviária, sujeitos ativos ou passivos da maior ou menor segurança e 
sinistralidade do referido sistema.

Os fatores dominantes nos acidentes de viação, com ou sem atropelamentos, 
derivam, efetivamente, do exercício de condução de veículos ou das atitudes 
cometidas por peões em trânsito na via pública.

A “Campanha Prevenção Rodoviária 2014” pretendeu otimizar as posturas 
comportamentais e atitudes do condutor ou do peão e teve como principal objetivo 
informar o público-alvo, para a necessidade de adotar boas práticas subordinadas aos 
temas: ultrapassagens, rotundas, passadeiras e crianças a bordo.

A campanha desenvolveu-se em 3 suportes: spots de tv, cartazes e flyers, para cada um dos 
quatro temas, e decorreu durante o mês de novembro.

A assinatura da campanha “Faça da Segurança a Sua Prioridade!”, comum a todos os suportes,  
pretende alertar para a importância de adotarmos práticas que nos protejam dos perigos iminentes 
do trânsito.

A linguagem gráfica utilizada foi notoriamente simples e acessível, o que reforçou o caráter informativo e 
pedagógico da campanha e aproximou, pela familiaridade, o público da mensagem transmitida. 

Tendo como base um quadro de ardósia, recorreu-se a um tipo de letra manual, reforçando, juntamente 
com as “vozes off” juvenis, 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/
conselhos transmitidos.

Os elementos gráficos coloridos, como os sinais de trânsito, as setas, e as luzes de mudança de direção, 
entre outros, transmite, pelo conjunto, uma imagem moderna e atual, dinamizando todo o conjunto visual. 

Os spots iniciavam-se sempre com uma questão, à qual é dada resposta durante a ação, e termina com o 
slogan transversal aos vários temas, reforçando a mensagem a transmitir.
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OS QUATRO TEMAS DESENVOLVEM-SE DO SEGUINTE MODO 
E COM A MENSAGEM:

COMO FAZER UMA ULTRAPASSAGEM?

Antes de ultrapassar mantenha uma distância segura do veículo da frente e confirme 
se tem visibilidade suficiente.

Sinalize sempre a ultrapassagem segundos antes de a começar. 

Verifique se os outros condutores perceberam que vai fazer uma ultrapassagem. 

Depois de passar o veículo da frente sinalize que vai voltar à faixa da direita.

COMO CIRCULAR NUMA ROTUNDA?

Só deve entrar numa rotunda após ceder a passagem a todo o veículo que nela circule.

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

Se pretender sair nas outras saídas entre pela via da esquerda, mas com cautela. 

Para sair da rotunda aproxime-se do limite direito da faixa de rodagem e efetue a manobra 
no trajeto mais curto.
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Campanha Prevenção Rodoviária 2014

COMO ATRAVESSAR NA PASSADEIRA?

Uma das situações de perigo para os peões, é estes terem de coexistir com os veículos na 
via pública, nomeadamente na ação de atravessamento da faixa de rodagem. 

Olhe para todas as direções, mais que uma vez, antes de atravessar a passadeira.

Em passadeiras com semáforos, mesmo estando o semáforo verde, 
certifique-se sempre que não há perigo.

Se é condutor, ao aproximar-se da passadeira, reduza a velocidade e se for 
noite reduza ainda mais devido à fraca visibilidade.

As crianças são seres humanos frágeis, obrigando os 
adultos a ter cuidados redobrados com a sua segurança, 

especialmente quando são transportadas em veículos. 

Quer sejam trajetos mais curtos ou longos as crianças devem ser sempre transportadas 
num sistema de retenção homologado e adequado ao seu tamanho e peso, os chamados 

ovinho ou cadeirinha, criando deste modo condições para uma viagem segura. 

Devemos ter sempre presente que uma colisão a 50 Km/h, para uma criança que 
não esteja devidamente protegida, equivale a uma queda de um terceiro andar.

A importância dos sistemas de retenção deve ser explicada desde muito 
cedo e a sua mais-valia em termos de proteção em caso de acidente.

As crianças têm tendência a imitar os adultos pelo que o exemplo é fundamental.
 

Devemos sempre utilizar o nosso sistema de retenção, ou seja, 
o cinto de segurança, quer nos bancos da frente quer nos traseiros.

 
E nunca nos devemos esquecer que é proibido o transporte de crianças de idade 

inferior a 3 anos em automóveis que não estejam equipados com cintos de segurança.
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Mª Teresa Almeida
14 anos

1. Foi a primeira vez que tiveste uma experiência deste tipo?

2. Quais foram os spots em que participaste?

3. O que aprendeste?

4. Quais são, para ti, as regras mais importantes a reter dos spots da campanha?

1. Sim.

2.  “Como circular nas rotundas”.

3. Aprendi a forma correta de se circular nas rotundas, tais como 
     as suas regras.

4. Para mim, as mais importantes são as que se referem à forma como 
     se deve transportar as crianças nos automóveis, pois a  não 
     utilização das regras poderá por em causa  a vida de uma criança.

COMO TRANSPORTAR CRIANÇAS?

Crianças com menos de 12 anos e altura inferior a 1,35 m devem sempre viajar no 
banco traseiro do automóvel e com um sistema de retenção para crianças, o SRC.

A criança deve viajar num sistema de retenção adequado ao seu tamanho e estatura.

O “ovinho”, a cadeirinha e o banco elevatório são os SRC indicados para bebés e crianças.

Um SRC bem colocado pode salvar vidas em caso de acidente. 

Quer sejam trajetos mais curtos ou longos as crianças devem ser sempre transportadas 
num sistema de retenção homologado e adequado ao seu tamanho e peso, os chamados 
ovinho ou cadeirinha, criando deste modo condições para uma viagem segura. 



Se todos fizermos um esforço coletivo na consciencialização cívica e rigor na 
formação dos peões, conjugado com as inovações tecnológicas do veículo e a 
formação do condutor, iremos contribuir para a diminuição do grave problema de 
saúde pública que é a sinistralidade rodoviária.
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1. Sim, foi.

2. Participei no spot de transporte de crianças.

3. Aprendi várias coisas, como por exemplo, alguns SRC e a idade e o  
     tamanho que uma criança deve ter para viajar no banco de trás.

4. Na minha opinião são todas igualmente importantes e temos de as  
     cumprir para que haja segurança rodoviária.

1. Sim, esta foi a minha primeira experiência de gravações.

2. Participei no spot de “Como fazer uma ultrapassagem” e no spot “Como 
     atravessar uma passadeira”.

3. No meu caso, e tendo em conta a minha idade, o principal foi “Como atravessar 
     uma passadeira”, pois relembrou-me as regras de atravessar as ruas e estradas.

4. Todas as regras são importantes, uma vez que estão relacionadas com a prevenção 
     de acidentes na estrada.

Inês Neto
14 anos

Filipe Gamboa
12 anos

Campanha Prevenção Rodoviária 2014
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Com o novo Código da Estrada, em vigor desde 01 de janeiro de 2014, os utilizadores mais frágeis da circulação rodoviária passam a ter 
uma designação própria, bem como mais regras para protegê-los.

Ao abrigo da lei os utilizadores vulneráveis são os peões e velocípedes, em particular, crianças, idosos, grávidas, pessoas com mobilidade 
reduzida ou pessoas com deficiência.

Numa zona de coexistência os utilizadores vulneráveis podem utilizar toda a largura da via pública, mas devem abster-se de atos que 
impeçam ou embaracem desnecessariamente o trânsito de veículos.

UTILIZADORES VULNERÁVEIS
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O condutor de um 
veículo não pode 
pôr em perigo 
os utilizadores 
vulneráveis. 

O condutor de um veículo em marcha 
deve manter entre o seu veículo e o 
que o precede a distância suficiente 
para evitar acidentes em caso de súbita 
paragem ou diminuição de velocidade 
deste, tendo em especial consideração 
os utilizadores vulneráveis. 

Sem prejuízo dos limites 
máximos de velocidade 
fixados, o condutor deve 
moderar especialmente a 
velocidade (entre outros) à 
aproximação de utilizadores 
vulneráveis.

Podem ser removidos os veículos que se encontrem (entre 
outros) estacionados ou imobilizados de modo a constituírem 
evidente perigo ou grave perturbação para o trânsito, como é o 
caso do estacionamento ou imobilização em cima dos passeios 
ou em zona reservada exclusivamente ao trânsito de utilizadores 
vulneráveis.

As pessoas devem abster-se de atos que impeçam ou embaracem 
o trânsito ou comprometam a segurança, a visibilidade ou a 
comodidade dos utilizadores das vias, tendo em especial atenção 
os utilizadores vulneráveis.

Que obrigações têm os outros utilizadores para garantir a segurança daqueles que são mais vulneráveis?

Utilizadores vulneráveis

\\ Carla Pedropra | 11
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PEÕES… SOMOS TODOS NÓS!
Todos nós andamos a pé, mesmo que essa não seja a nossa principal forma de deslocação no trânsito. 
Por isso, todos nós somos peões e, como tal, temos consciência que estamos mais desprotegidos que 
os outros utentes rodoviários. Como podemos, então, proteger-nos e circular a pé em segurança?

Ocupar corretamente as vias

Circular apenas nas vias que permitem o trânsito a peões.

Utilizar sempre os passeios. As crianças, os idosos e, em geral, os peões que estão de costas 
para os veículos devem circular do lado de dentro do passeio.

Se não houver passeio, circular do lado esquerdo da faixa de rodagem, o mais afastado possível da mesma.

Caminhar em fila indiana quando se está em grupo.

Atravessar as vias de forma segura 

 Escolher um local com boa visibilidade, utilizando as passagens para peões sempre que estas se 
encontrem a menos de 50 metros.

Aguardar antes do lancil.

Olhar para a esquerda, direita e, novamente, esquerda.



Estabelecer contacto visual e garantir que os veículos param antes de atravessar. Cuidado com os condutores 
que, entretanto, possam fazer uma ultrapassagem ou estejam a circular numa outra via.

Atravessar a via a direito, o mais rapidamente possível, mas sem correr.

Circular com roupas claras durante o dia e utilizar material retrorrefletor de noite.

Evitar ficar “escondido” atrás de certos obstáculos (autocarros, árvores, contentores, etc).

Peões...Somos todos nós!
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Ver e ser visto



\\ Carla Pedro

E QUANDO SOMOS 
CONDUTORES, DEVEMOS… 

Estacionar e parar em locais apropriados, não 
impedindo a circulação dos peões nos locais 
que lhes são destinados.

Moderar a velocidade na aproximação de 
passagens para peões.

Deixar passar os peões que já tenham iniciado 
o atravessamento nos locais apropriados.

Ceder passagem aos peões que estejam a 
atravessar a via em que vamos entrar.

E NÃO SE DEIXE SURPREENDER:

Em faixas de rodagem com  duas ou 
mais vias no mesmo sentido, dar 
particular atenção a peões que já 
estejam a atravessar.
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As bicicletas e o trânsito motorizado

AS BICICLETAS E O 
TRÂNSITO MOTORIZADO

Temos assistido impávidos e serenos ao adensamento do uso da bicicleta. As pessoas com mais idade lembram-se, 
certamente, que nos anos de 1970 a 1980 as bicicletas eram coisas de miúdos e, mesmo assim, somente os mais 
favorecidos as ofertavam aos filhos pelo Natal. 
 
Eram pois, meros e escassos brinquedos sem relevância na vida das pessoas e, como tal, apenas impactavam com 
os sortudos que as recebiam. Uma bicicleta aqui, outra acolá, uma voltinha na rua, outra voltinha 
no jardim, ou no passeio da avenida e, pronto, tudo tranquilo. 

Certamente que não será a época que atravessamos que interessa para o tema que vos 
apresento, apenas servirá para sublinhar que, na vida, só nos apercebemos da evolução das 
coisas quando já passaram muitos anos e fazemos, forçados, uma pausa para pensar no 
que entretanto se avolumou o que, convenhamos, é mau.

O que pretendo dizer com isto é que, sem nos apercebermos, a dita bicicleta tem sido 
um fenómeno de vendas, ao ponto de, hoje em dia, muitas famílias terem uma para 
cada um dos seus membros, fazendo-se passear em conjunto pelas ruas, passeios 
ou avenidas, consoante o seu local de residência e disponibilidade.

É passeio de lazer para cá, passeio de manutenção física para lá, treino 
para competição aqui, utilização por substituição ali, cicloturismo hoje, 
manobras e malabarismos amanhã. Se adicionarmos a este rodopio os 
milhares de veículos motorizados que polvilham as nossas ruas, nos 
tempos que correm, somos confrontados com uma magnífica salada, 
mas difícil de digerir.   

Não tenciono fazer campanha contra a utilização deste ou 
daquele meio de transporte, como é óbvio, não é isso que 
importa. O que realmente importa é permitir que todos 
coabitem os mesmos espaços, sem atropelos, embaraços 
ou, o mais importante, sem acidentes. 
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Na verdade, com o decorrer dos tempos, as autoridades competentes não se prepararam para adaptar, ou 
ir adaptando, as condições das vias existentes aos novos utilizadores e sobretudo ao aumento constante 
de utilização das vias por todos e cada um dos meios de transporte que foram surgindo. 

É também por este fato que, na selva de pedra, a selvageria é o comportamento adotado por alguns 
motoristas. Num país onde o atropelamento de ciclistas acontece com alguma regularidade, andar 
de bicicleta é perigoso, sobretudo nas vias de tráfego intenso. Como a educação (em todos os 
seus sentidos) ainda não é prioridade, continua a ser difícil mudar os hábitos, fazendo com que a 
realidade sobre o uso das bicicletas nas cidades esteja bem distante dos dias atuais. Não são os 
capacetes e as luvas que vão proteger os ciclistas de acidentes graves.

Incumbe ao Estado (em sentido lato) um dever de consideração da Mobilidade Sustentável 
em Bicicleta nas suas políticas, na reformulação de normas, na criação de novas normas 
adequadas aos tempos atuais e aos que se avizinham, promovendo também um 
planeamento urbanístico e da mobilidade que integre os velocípedes e, em especial, 
a bicicleta no tráfego e vida das ruas, na sociedade e na normatividade nos termos em 
que os utilizadores da bicicleta precisam e têm direito. 

No que respeita ao risco de acidentes, também há estatísticas que revelam que 
aqueles são inferiores no uso da bicicleta. Sendo de realçar que o perigo que os 
automobilistas representam para os outros é exponencial em relação direta com 
a velocidade. Já o risco que os ciclistas representam para os outros utentes 
da estrada é praticamente nulo. Aliás, os benefícios da bicicleta para a saúde 
pública superam em larga escala as suas desvantagens (riscos de acidente). 
Apelando à saúde das pessoas, como fator fundamental para a vida em 
sociedade, desde logo no seu contributo para a redução dos custos com a 
doença, conclui-se que de todas as formas de exercício físico passíveis 
de serem efetuadas de um modo regular no dia-a-dia, destaca-se 
a utilização da bicicleta como proporcionando exercício capaz de 
elevar o nível do estado de saúde, podendo e devendo 
censurar-se as autoridades por estas não promoverem 
de uma forma concertada a sua utilização. 

Como alguns saberão, são consideráveis as vantagens da 
bicicleta quanto à saúde, como aliás o constata o estudo da 
Organização Mundial de Saúde, publicado recentemente.

Mesmo assim, continuo sem compreender o motivo do seguro 
para ciclistas não ser obrigatório, embora também entenda 
que nem deveria necessitar de o ser, pois cada pessoa por si, 
e para sua própria proteção, deveria sentir-se na obrigação de 
fazer um seguro de responsabilidade civil.

Há várias reflexões a fazer, não tenhamos dúvidas. Várias 
serão as vontades que se terão de conjugar para que 
possamos evoluir no sentido da sã coexistência da bicicleta 
com o restante tráfego. Se dermos todos um passo de cada 
vez, por mais lento que seja sempre avançaremos.



As bicicletas e o trânsito motorizado

pra | 17

\\ Paulo Andrade

Deixo em modo de alerta ou de sugestão algumas boas práticas, que todos deverão adquirir 
e sobretudo divulgar, por ordem e a saber:

- Aumentar os níveis de civismo entre os utilizadores das vias;
- Aumentar o respeito pelos utilizadores vulneráveis das vias;
- Efetuar Seguro de Responsabilidade Civil, mesmo não sendo obrigatório;
- Reduzir a quantidade de tráfego; 
- Reduzir a velocidade de circulação; 
- Redistribuir o espaço dedicado ao automóvel; 
- Implementar faixas ou pistas cicláveis.

Acrescente-se, no entanto, que será errado começar pelo fim sem ter primeiro adotado as medidas 
que apresento a anteceder a construção de ciclovias. Em Portugal, e por que não nos Açores, antes 
de fazer um trabalho de planeamento integrado que estabeleça, entre outras coisas, uma hierarquia 
coerente da rede viária, acalmia e redução de tráfego, formas de fiscalização eficazes, é errado e um 
desperdício de dinheiro público a implementação de ciclovias junto a vias de circulação automóvel. 

O caminho a percorrer é longo, terá de ser percorrido por todos e com cedências de todos. Não há 
forma de chegar a bom porto sem o consenso generalizado, até porque grande parte destas medidas 
terão de ser implementadas pelo poder político. 

Contudo, apelo às organizações de ciclistas, entidades reguladoras do trânsito, autoridades 
fiscalizadoras e demais interessados na coabitação de vias públicas, para que lancem o debate, que 
alertem, que se mostrem, por forma a que todos em uníssono, possamos apelar a melhores dias, 
com mais saúde, mais tranquilidade e essencialmente com menos riscos de acidente.

Não esqueçamos nunca, que prevenir é sempre melhor que remediar.   



1. Tendo em conta as constantes 
inovações na tecnologia automóvel, que 
equipamentos considera terem vindo a 
aumentar a segurança rodoviária?

2. Quando circula com más condições 
atmosféricas costuma alterar a sua 
condução? Se sim, como?

1. O cinto de segurança, o air 
bag, o sistema de ABS, ESP e as 
cadeiras auto para os bébes e 
crianças.

2. Sim, em más condições 
atmosféricas costumo ligar os 
médios (luzes de cruzamento), 
aumentar a distância de segurança 
para o veículo da frente e circular 
com velocidade mais moderada. 
Tenho atenção também aos 
lençóis de água que se formam 
na estrada de modo a evitar a 
hidroplanagem. 

Vox Pop

Nome: Hugo Farinha
Idade: 32 anos
Profissão: Gestor

Nome: Vera Meneses
Idade: 33 anos
Profissão: Vendedora 

1. Na minha opinião um dos equipamentos  no automóvel que veio aumentar 
a segurança rodoviária foi o airbag, que protege muito a cabeça do condutor e 
ocupantes no caso de colisão do veículo, o airbag veio complementar o cinto de 
segurança . Outro equipamento que  aumentou a segurança  foram os encostos 
de cabeça, que permitem uma proteção muito grande a nível da cervical e do 
pescoço em caso de colisão. Muito importante também de referir são as cadeiras 
de criança adaptadas à sua idade e peso. 

2. Ao circular com más condições atmosféricas no meu caso, reduzo 
consideravelmente a velocidade, mantenho uma maior distância do veículo da 
frente e circulo com as luzes médias ligadas . 



Nome: Sónia Gomes
Idade: 33 anos
Profissão: Assistente Social
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1. Na minha opinião, a tecnologia 
automóvel muito tem evoluído 
e os equipamentos que mais 
destaco são os airbags, o cinto de 
segurança, cadeiras de crianças e, 
ainda mais atuais, 
os sensores de estacionamento 
e kit mãos livres Bluetooth.

2. Sim, sempre. Com condições 
atmosféricas adversas modero a 
velocidade, tento evitar travagens 
rápidas e, sem dúvida, estou mais 
atenta à estrada e aos outros que 
nela circulam.

Vox pop

1.  Hoje em dia existem inúmeros equipamentos que aumentam a segurança 
rodoviária, destaco dois que uso e abuso sempre que possível, a tecnologia bluethooth 
entre o carro e o telemóvel, permitindo atender e fazer chamadas com o equipamento 
no bolso. Uma excelente caixa automática, permite fazer recuperações fantásticas em 
segundos, bem como reduções ou travagens em distâncias impressionantes.

2. Sim, sempre.
Reduzir a velocidade para níveis inferiores aos limites máximos, ter atenção redobrada 
e particular atenção à visibilidade a partir do interior do veículo, com embaciamentos 
dos vidros.

Nome: Clemente Fernandes
Idade: 44 anos

Profissão: Empresário 
de Restauração



Nome: Ricardo Corôa
Idade: 41 anos
Profissão: Professor

Nome: Elsa Oliveira
Idade: 39 anos
Profissão: Professora 

1. Alguns dos equipamentos que considero que aumentaram a segurança rodoviária 
são: os sistemas de apoio à travagem (ABS, Break Assist), airbags, correta 
disposição dos comandos principais, existência de comando de mãos livres para o 
telemóvel e bons travões.

2. Sim, costumo alterar a minha condução. Com más condições atmosféricas 
costumo reduzir a velocidade, aumento a distância em relação a outros veículos, 
redobro os cuidados nas curvas, mantenho os faróis acesos quando necessário.
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1. Os faróis e limpa-vidros 
automáticos, os sistemas de 
travagem com ABS, os airbags, as 
formas dos bancos que protegem 
o condutor em caso de colisão 
e ainda o bloqueio infantil que 
evitam muitos acidentes com 
crianças.

2. Sim, claro. Começo por 
aumentar a distância de 
segurança, reduzo a velocidade, 
circulo com os médios ligados e, 
em caso de nevoeiro, uso os faróis 
de nevoeiro. 



Nome: Ana Rita Rangel
Idade: 35 anos
Profissão: Funcionária Pública
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1. A segurança rodoviária é, indubitavelmente, um desafio de saúde pública. De entre 
os vários equipamentos inovadores que ajudam a minimizar significativamente os 
acidentes, realço: sistema de travagem otimizado com ABS e auxílio à travagem de 
urgência; airbags ativos anti escorregamento; bancos e apoios de cabeça de elevado 
desempenho, com amortecedores de choque; faróis de xénon e bi-xénon.

2. Conduzir com condições atmosféricas favoráveis exige responsabilidade, com 
condições desfavoráveis esta responsabilidade deve ser redobrada. Modero a 
velocidade e evito ultrapassagens; mantenho a distância de segurança e costumo 
utilizar os médios… mas antes de iniciar a condução verifico os pneus!

Nome: Luis Mendonça
Idade: 30 anos

Profissão: Bancário

Vox pop

1. ABS (que evita o bloqueio das 
rodas durante a travagem) ;
ESP (Recupera a trajetória 
do veículo em caso de perda 
de estabilidade por falta de 
aderência); TCS ou controle de 
tração  (evita as rodas motrizes de 
patinar).

2. Sim.
- Aumentando a distância de 
segurança;
- Reduzindo a velocidade;
- Especial atenção à agua 
na estrada (perigo de 
aquaplanagem).
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A revalidação dos títulos de condução pode ser feita durante os 6 meses que antecedem o dia em que 
se completa as idades obrigatórias e fica condicionada aos seguintes requisitos:

     Condições mínimas de aptidão física e mental, comprovadas por atestado médico;

     Condições mínimas de aptidão psicológica sempre que exigida, comprovada por certificado de avaliação psicológica;

     Residência habitual em território nacional ou condição de estudante em território nacional há, pelo menos, 185 dias.

REVALIDAÇÃO DA CARTA 
DE CONDUÇÃO

CARTAS OBTIDAS ATÉ 02.01.2013

CARTAS OBTIDAS A PARTIR  02.01.2013

CATEGORIA | IDADE

A, B, BE, A1, e B1

C, CE, C1 e C1E

D, DE, D1, D1E e CE
cujo peso bruto exceda 

20.000 kg

Idade 
limite

40 45 50 55 60 65 68 70 De 2 em 2 anos

CATEGORIA | IDADE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE

C1, C1E, C, CE e B e BE 
averbadas ao grupo2

25 30 35 40 45 50 60

D1, D1E, D, DE

55 60 65 70 De 2 em 2 anos

Idade 
limite



Lembre-se que se deixar 
passar o prazo de revalidação
pode ser multado e, após, dois 

anos desse prazo, ter de efetuar 
nova prova prática de condução

para voltar a obter a carta!

Revalidação da carta de condução

pra | 23

DOCUMENTOS

\\ Carla Pedro

Para revalidar as habilitações averbadas nos títulos condução são necessários os seguintes documentos:

     Exibição do original da carta de condução;

     1 fotografia atual (tipo passe), a cores e de fundo liso e claro;

     Exibição do original do documento de identificação ou fotocópia simples;

     Apresentação do Número de Identificação Fiscal;

     Atestado Médico, emitido por qualquer médico no exercício da sua profissão, quando exigível;
 
     Certificado de avaliação psicológica favorável, emitido por qualquer psicólogo no exercício da sua profissão, quando exigível.



CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
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É proibido conduzir sob influência de álcool ou de substâncias psicotrópicas.

Considera-se sob influência de álcool o condutor que apresente uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l.

Taxa de álcool Sanção acessóriaClassificação Sanção

≥0,5 e <0,8 Contraordenação 
grave 

Coima
250 € a 1250 €

Inibição de 1 mês 
a 1 ano 

≥0,8 e <1,2
Contraordenação 

muito grave
Coima

500 € a 2500 €
Inibição de 2 

meses a 2 anos 

≥1,2 Crime Pena de prisão
Inibição de 3 

meses a 3 anos  



Com a entrada em vigor do Código de Estrada a 01 de janeiro de 2014, foi introduzida uma alteração das taxas para os condutores em 
regime probatório e os condutores 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 . Assim, para estes 
condutores, considera-se sob influência de álcool a partir de uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,2 g/l.

Taxa de álcool Sanção acessóriaClassificação Sanção

≥0,2 e <0,5 Contraordenação 
grave 

Coima
250 € a 1250 €

Inibição de 1 mês 
a 1 ano 

≥0,5 e <1,2
Contraordenação 

muito grave
Coima

500 € a 2500 €
Inibição de 2 

meses a 2 anos 

≥1,2 Crime Pena de prisão
Inibição de 3 

meses a 3 anos  

\\ Carla Pedro

Condução sob influência de álcool
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UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL 
DURANTE A CONDUÇÃO
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É proibida ao condutor, durante a marcha do veículo, a utilização ou o manuseamento de forma continuada de qualquer tipo de 
equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, designadamente auscultadores sonoros e aparelhos radiotelefónicos.

Excetuam-se os aparelhos dotados de um único auricular ou microfone com sistema de alta voz, cuja utilização não implique 
manuseamento continuado.

A infração a esta regra é sancionada com coima de 120€ a 600€.
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