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editorial

O discurso sobre a crise ocupa várias dimensões do quotidiano e também 
se faz sentir nas estradas. As pessoas sentem-se preocupadas, cansadas e 
isso afeta as suas capacidades fazendo com que circulem mais desatentas, 
irritadas e intolerantes.

E se, por um lado, assistimos a uma diminuição do número de acidentes, por 
outro, aumenta a nossa preocupação com os chamados grupos e situações de
risco, nomeadamente as crianças, os peões e a circulação dentro de localidades.

Prevenir está, assim, na ordem do dia, exigindo de nós um esforço coletivo.

O ano que agora termina fez-se marcar por dois importantes acontecimentos 
ao nível da segurança rodoviária - a revisão intercalar da Estratégia Nacional 
de Segurança Rodoviária e a aprovação do Referencial de Educação Rodoviária 
para a Educação Pré-Escolar e o Ensino Básico. Dois documentos com 
enquadramentos distintos, mas que partilham da nossa missão que consiste 
em reduzir os índices e consequências da sinistralidade rodoviária.

Da nossa parte, reiteramos o nosso compromisso, com a sociedade em 
geral e consigo em particular, de continuar a apostar na formação e na 
informação para a segurança rodoviária. Apostas certamente espelhadas 
no nosso plano de atividades para 2013.

Votos de circulação segura e de festas felizes.

Editorial

(Walter Adrahi, presidente do conselho diretivo)
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Fragilidade das crianças 
no trânsito

O complexo mundo do trânsito existe para dar resposta a necessidades humanas, mas é de grande exigência para quem nele circula.

O nível de exigência aumenta se não estiverem reunidas as capacidades básicas para:

     recolher a informação necessária, de forma correta;

     analisar a informação recolhida;

     decidir, planear o que fazer;

     executar ações.

Estas tarefas exigem maturidade psicomotora o que, à partida, coloca a criança em «desvantagem» por ter limitações diversas:

Limitações físicas

     por ser mais baixa, a criança tem dificuldade em ver o trânsito e, simultaneamente, não é vista pelos outros utentes, 
     surpreendendo-os com frequência;

     por ter a sua motricidade em desenvolvimento, a criança tem dificuldade em realizar movimentos que exijam agilidade, 
     equilíbrio e coordenação;
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Fragilidade das crianças 
no trânsito

     por ainda não ter a sua perceção auditiva totalmente desenvolvida, a criança tem dificuldade em perceber de onde vêm os 
     sons (retaguarda/frente e direita/esquerda) não conseguindo identificar os locais onde pode correr mais perigo. Apesar da sua 
     audição ser boa, a criança não consegue aperceber-se da aproximação de veículos «silenciosos» e tem dificuldade em distinguir 
     os ruídos que são importantes para circular em segurança; 

     por ainda não ter a sua perceção visual totalmente desenvolvida, apesar de ver bem, a criança tem um ângulo de visão mais 
     reduzido que o adulto, ficando assim com menos informação disponível.
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Limitações mentais/psicológicas

     por ter a lateralidade (distinção dos lados esquerdo e direito) em desenvolvimento, a criança não consegue realizar algumas 
     tarefas em segurança, como por exemplo um atravessamento correto em passagem para peões;

     por estar a desenvolver as suas diferentes capacidades percetivas, a criança tem dificuldade em avaliar distâncias, velocidades 
     e tempo, deixando, por exemplo, que o volume e o movimento dos diferentes elementos rodoviários interfira nos seus cálculos;

     por não ter experiência de condução, a criança não conhece o comportamento dos veículos não compreendendo, por exemplo, 
     que estes ainda percorrem uma certa distância até pararem totalmente;

     por demorar muito tempo a desenvolver a sua capacidade de atenção, a criança não consegue concentrar-se em vários elementos 
     ao mesmo tempo e não consegue dedicar muito tempo à mesma tarefa, sendo por isso muito irrequieta e impulsiva;

     por ainda estar a desenvolver o conceito de causa-efeito e por não ter noção dos perigos rodoviários e seus riscos, a criança é
     destemida, não compreendendo que tudo o que é feito no trânsito terá consequências, algumas lesivas e/ou definitivas; 

     por ainda não ter experiência no trânsito, a criança, por um lado, vive uma falsa sensação de segurança quando se encontra num 
     lugar familiar ou quando está junto de pessoas conhecidas e, por outro lado, não conhece as sequências lógicas do trânsito, não 
     tem capacidade de prever o que vai acontecer e pode interpretar de forma errada alguns sinais dos outros utentes;   

     por estar muito centrada em si própria, a criança dá prioridade às suas necessidades/vontades e, por este motivo, vai muitas 
     vezes distraída com os seus próprios pensamentos e só vê o que lhe interessa ver.
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Apenas por volta dos 16 anos, as capacidades psicomotoras necessárias para uma circulação segura estão totalmente 
desenvolvidas e são utilizadas. Por este motivo, é importante que os adultos reconheçam estas limitações e:

     promovam vias rodoviárias mais seguras;

     adaptem o seu comportamento à presença das crianças;

     ajudem as crianças a ultrapassar as suas principais dificuldades – dando o exemplo pela positiva, alertando para os 
     principais riscos a que estão expostas, ensinando e treinando os comportamentos corretos e os caminhos seguros.

                                                                                                                                                                                                        // Carla Pedro
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Condução económica 
e ecológica

A atual preocupação com a economia no geral, bem como no caso dos transportes em particular, é um assunto que suscita muito 
interesse e preocupação. No que concerne à gestão de combustíveis, tanto a nível empresarial como a nível familiar, já começa a 
ser considerável o valor a ter em conta na contabilidade mensal.

A poluição deveria ser também um aspeto importante a ter em consideração. No entanto, o fator económico sobrepõe-se 
de forma acentuada. Mesmo tratando-se de combustíveis fósseis (energias não renováveis), cuja preocupação com a 
utilização é generalizada e acompanhada de normas e legislação cada vez mais exigentes. 

Apesar dos esforços efetuados, as energias renováveis e não poluentes, ainda não têm uma aplicação minimamente considerável.  
Em relação aos transportes, mais concretamente no que diz respeito ao mercado automóvel, estes estão a iniciar uma viagem difícil.
Os veículos elétricos são uma realidade, no entanto, a sua utilização em larga escala ainda está longe do desejável.

Independentemente de vários fatores dificultarem a tarefa da economia na condução, é possível desenvolver competências visando 
a diminuição do consumo e da emissão de poluentes. Podemos ter em atenção vários fatores, mas é o estilo de condução que mais 
interfere no consumo energético.

Uma condução económica e ecológica consiste na prática de uma condução que passa por menores consumos de energia, desgaste 
mecânico e impacto ambiental e a sua aplicação prática requer, pela parte do condutor, uma aprendizagem e implementação de hábitos 
muito semelhantes aos utilizados na condução defensiva.

                                                                                                                                                                                                            // Teresina Teixeira

FATORES QUE INFLUENCIAM A CONDUÇÃO ECONÓMICA 

(extraído da ficha técnica do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres)
 
Para além dos valores de eficiência energética de referência de cada veículo e dos fatores externos 
ao veículo, a prática duma condução económica e ecológica exige a observância de certos princípios importantes.
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Condução económica 
e ecológica

ESTILO DE CONDUÇÃO 

A condução agressiva é o principal fator de ineficiência energética na condução e desgaste mecânico. 
Tal como o travão, o acelerador deve ser operado com progressividade e não como um “interruptor” tipo “on / off”. 

Aceleração - Para obter uma aceleração superior, é necessária mais força e, por conseguinte, um consumo energético 
maior. Um veículo consome mais energia a acelerar até uma dada velocidade do que a mantê-la. 

Velocidade - A resistência aerodinâmica, principal fator de resistência, aumenta em dependência quadrática do 
aumento da velocidade. Usar o “cruise control” em autoestrada, nos automóveis equipados com o sistema, é prática 
que beneficia o consumo. 

Travagem - A travagem reduz a energia cinética do veículo. Deve evitar-se travar de forma e com frequência excessivas,
uma vez que se torna necessária mais energia adicional para que o veículo adquira a mesma quantidade de energia que 
tinha antes da travagem. 

Velocidade do motor - Deve manter-se a velocidade do motor o mais baixa possível, usando mudanças mais altas que 
confiram baixa rotação. Deve-se usar o tacómetro (“conta-rotações”) para monitorizar a velocidade do motor. 

Distância de segurança - Deve manter-se uma distância maior entre veículos, evitando travar forte próximo do 
veículo da frente, perante o sinal vermelho ou perante o abrandamento do trânsito precedente. 
A travagem deve ser progressiva e calculada.
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ESCOLHA DO PERCURSO 

Planeamento da rota - É recomendável fazer um planeamento da rota, antes de iniciar uma viagem. 
A utilização de aparelhos GPS no interior do veículo é uma solução moderna e eficaz. Devem escolher-se, sempre 
que possíveis, tempos de saída estratégicos com vista a evitar as grandes afluências de tráfego das “horas de ponta”. 

Declives - Se possível, deve optar-se por circular em vias mais planas e com menos declives. Durante uma subida, o motor 
consome mais energia para vencer o peso tangencial necessário para avançar. 

MOMENTOS DE POUPANÇA
 
Energia da descida - Usar a energia favorável da descida para poupar combustível. O peso tangencial é uma força que 
ajuda o veículo a manter a velocidade aliviando a carga de força do motor. 

Resistência aerodinâmica - Deve manter-se, sempre que possível, as janelas do veículo fechadas, para evitar a resistência 
aerodinâmica adicional causada pela turbulência. 

Aparelhos elétricos - Deve reduzir-se a utilização do ar condicionado e de outros equipamentos e sistemas elétricos que 
consomem quantidades significativas de energia produzida pelo motor e pelo alternador. 

Sobreaquecimento - Deve estacionar-se o veículo em zonas menos expostas ao sol para evitar sobreaquecimento do 
habitáculo e a evaporação do combustível. Em situações de sobreaquecimento do interior, deve circular-se de janelas abertas,
antes de ligar o ar condicionado, para reduzir o consumo excessivo. 

Ralenti - Sempre que é previsível uma paragem do veículo durante mais de 30 segundos, deve desligar-se o motor. 
O motor a trabalhar com o veículo imobilizado significa um gasto energético inútil e ineficiente. 
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CONFIGURAÇÃO DO VEÍCULO 

Número de passageiros - Deve transportar-se um maior número de passageiros por cada veículo, para um universo de 
passageiros a deslocar no mesmo trajeto. Transportar um único passageiro num automóvel normal representa um custo 
energético muito elevado, comparado com outros meios de transporte. 

Pneus - Não devem usar-se pneus de medidas superiores às originais para não aumentar a resistência que provoca um 
aumento do consumo. 

Carga exterior - Evite-se transportar carga exterior. O volume adicional no exterior do veículo degrada o coeficiente 
aerodinâmico com o qual o veículo foi projetado. 
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Revalidação dos títulos 
de condução - novas regras

Com o objetivo de harmonizar os prazos de validade entre os vários estados membros da União Europeia, através do 
Decreto – Lei n.º 138/2012, os condutores portugueses vão ter de revalidar a sua carta de condução mais cedo. 

No entanto, estas alterações só serão aplicadas aos encartados a partir de 02/01/2013, sendo que os títulos emitidos antes 
desta data mantêm as suas validades. 

Os títulos de condução têm o prazo de validade neles registados e o termo de validade ocorre nas datas em que os seus 
titulares perfaçam as seguintes idades: 

1. Titulares das categorias AM, A1, A2, A, B1, B, BE - 30, 40, 50, 60, 65 e 70 anos e, posteriormente, de 2 em 2 anos.

     Aos 30 e 40 anos é uma “revalidação administrativa” que consiste na apresentação da carta de condução, atualização da 
     fotografia e pagamento de uma taxa, dispensando-se o atestado médico que comprova a aptidão física e mental.

     Estão dispensados de revalidar os títulos de condução aos 30 anos de idade os condutores que tenham tirado carta 
     com idade igual ou superior a 25 anos. 

2. Titulares das categorias C1, C1E, C, CE e ainda das categorias B e BE, caso sejam condutores de ambulâncias, 
     veículos de bombeiros, transporte de doentes, transporte escolar e de automóveis ligeiros de passageiros de 
     aluguer - 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 anos e, posteriormente, de 2 em 2 anos.

     Aos 25 anos é uma “revalidação administrativa” que consiste na apresentação da carta de condução, de fotografia 
     atualizada e no pagamento de uma taxa.

3. Titulares das categorias D1, D1E, D e DE - 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65 anos. 

     Aos 25 anos é uma “revalidação administrativa” que consiste na apresentação da carta de condução, de fotografia 
     atualizada e no pagamento de uma taxa.

     A validade destas categorias termina no dia anterior à data em que os seus titulares completam 65 anos, não podendo 
     mais ser revalidadas.

     Nas categorias referidas em 2 e 3, após as revalidações administrativas, é exigido um atestado médico que comprove 
     a aptidão física e mental. A partir dos 50 anos (incluídos) é também exigido o certificado de avaliação psicológica. 
 

As novas idades de revalidação da carta de condução só se aplicam aos 
condutores que obtêm a carta pela primeira vez após 2 de janeiro de 2013.



Cancelamento dos títulos de condução:

      Quando o condutor cometer uma contraordenação muito grave ou duas graves, durante o regime 
      probatório (três primeiros anos de carta);
      
      Quando o título for cassado;

      Quando o título estiver caducado há 2 ou mais anos e reprove 2 vezes no exame especial;

      Quando o título tenha caducado há mais de 5 anos.

Os titulares de título de condução cancelados consideram-se não habilitados a conduzir veículos para os quais o título fora emitido.

Requisitos para a revalidação dos títulos:

      Condições mínimas de aptidão física e mental, comprovadas por atestado médico;
    
      Condições mínimas de aptidão psicológica, para as categorias acima referidas, comprovada por certificado de avaliação psicológica;
   
      Residência habitual em território nacional;

      Estudante em território nacional há, pelo menos, 185 dias. 

Outras informações: 

      Os períodos de revalidação poderão ser mais curtos, determinados pela necessidade de submissão antecipada do condutor 
      a avaliação da aptidão física, mental ou psicológica;

      A revalidação é efetuada nos seis meses que antecedem a data de caducidade da mesma;

      Sempre que mudem de residência, os titulares das cartas de condução devem atualizar estes dados num prazo de 60 dias.

Categorias de carta de condução: As diferentes categorias estão descritas no artigo 3º, do Regulamento da Habilitação Legal para 
conduzir, anexo ao Decreto-Lei nº 138/2012, que pode ser consultado no site da PRA. 

                                                                                                                                                                                               // Fátima Rego Ponte

revalidação dos títulos de condução - novas regras
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Consequências de não ter o 
Seguro Automóvel válido

O que poderá perder se não possuir um Seguro Automóvel válido?

Nestes momentos difíceis que atravessamos, todos falam em redução de custos, mas lamentavelmente poucos saberão 
do que falam, limitando-se apenas a repetir as palavras proferidas por aqueles que ainda ontem, diziam ser importante 
precisamente o inverso. 

Existem várias tipologias de custos, dos quais destaco os supérfluos, os que se podem reduzir e os necessários. 
Por vezes a solução imediata e momentânea dos cortes nos ditos custos, pode ser bem pior que qualquer outra, 
atente-se nos imprevistos, que viram a vida do avesso num ápice.

Com o rendimento das famílias sempre a descer, quase a desaparecer, em contraponto com a subida do preço dos bens 
de consumo, naturalmente estas têm a tendência para reduzir custos ou despesas. 

Este não será um problema, sempre e quando optarem pelo corte nas chamadas despesas supérfluas, as quais convenhamos
são por hoje, a principal causa das agonias vividas por alguns de nós.

A esta altura, já uma parte dos leitores começa a questionar o que tem o título a ver com o texto ou vice-versa. Muito bem! 
É aqui que entra em cena o tema que trago à liça, nem mais nem menos, o Seguro de Responsabilidade Civil Automóvel.

pra | 14



Consequências de não ter o 
Seguro Automóvel válido

Sendo a nossa causa a prevenção rodoviária, forçosamente teria de abordar o tema do Seguro Automóvel que, para além de 
obrigatório, é a melhor forma de acautelar os acontecimentos incertos.

Lamentavelmente, e contrariando este importante princípio de vida, algumas pessoas em dificuldade optam por descontinuar 
o pagamento do seguro, em virtude de não o considerarem um bem de primeira necessidade. 

Na verdade, o seguro não se vê, não se sente, nem enche o frigorífico, mas por este facto, não deixa de ser um bem ou um activo,
cuja maioria dos indivíduos nunca poderá alcançar, sem o contratar com qualquer Companhia de Seguros.

consequências de não ter o seguro automóvel válido



Sem mais delongas, dedicarei as próximas linhas às razões pelas quais, qualquer um de nós deverá ter um Seguro Automóvel em vigor:

O proprietário ou o condutor de um veículo são responsáveis pelos prejuízos que este possa causar e, em caso de acidente, podem 
ter de pagar indemnizações elevadas. Para proteger os direitos e interesses dos lesados, é obrigatório o seguro de responsabilidade 
civil dos veículos terrestres a motor e seus reboques.

Um veículo sem seguro de responsabilidade civil encontra-se numa situação ilegal. Por lei, o veículo pode ser apreendido e o seu 
proprietário pode ter de pagar uma  coima.

O seguro obrigatório assegura o pagamento das indemnizações por danos corporais e materiais causados a terceiros e às pessoas 
transportadas, com excepção do condutor do veículo, até ao limite de capital imposto por lei. 

Considerando três categorias, meramente indicativas de custos com acidentes, temos: 

     De baixo custo, entre 500 a 2.500 €;

     De médio custo, entre 2.500 a 10.000 €; 

     De alto custo, superiores a 10.000 €.
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Como se pode verificar, aquele papel verde, esquecido no tablier do automóvel até que sejamos abordados por um agente 
da autoridade, ou pela infeliz sorte de envolvimento em qualquer acidente ou incidente de trânsito, afinal é um bem precioso.

Já se imaginou envolvido em qualquer um destes cenários? Tem capacidade financeira para suportar tais custos? 
Continua a considerar o preço de um Seguro Automóvel elevado?

A resposta certamente saberá melhor que ninguém. Por isso, e antes que aconteça, tome a melhor decisão da sua 
vida, cortando sempre no dispensável, mas nunca naquilo cuja falta, lhe possa causar embaraços, dos quais mais tarde 
possa vir a arrepender-se irremediavelmente.

Continuando, mas sem nunca pretender orientar a sua vida, alerto ainda para o facto do proprietário do veículo sem 
seguro válido ver adicionado aos valores anteriormente referidos, o valor dos danos do seu próprio veículo, já para não 
falar na privação de uso a que ficará sujeito, caso a sua viatura fique impedida de circular. 

Meu caro leitor, não estou a amplificar nem tão pouco a dramatizar a coisa para o ofender ou lhe vender um Seguro 
de Responsabilidade Civil. Acredite! Somente tenho a vontade de o despertar para uma realidade que é minha, mas também
é sua. Todos os dias, os jornais, as televisões ou as rádios, anunciam hora a hora, a ocorrência de acidentes de viação.

Os acidentes ocorrem comigo, consigo, com os outros? Não faço ideia. Apenas sei que acontecem todos os dias, e com 
qualquer um de nós, por isso, mas não só, é obrigatório ter um Seguro Automóvel em vigor. 

Mantenha ou obtenha rapidamente o seu Seguro Automóvel. Não esqueça que ter um Seguro Automóvel custará 
150 a 200 € ano. Não ter o Seguro Automóvel, poderá custar muitos milhares de euros.

A prevenção é melhor que a reparação.

* por opção do autor, o texto não respeita o novo AO.

                                                                                                                                                                                               // Paulo Andrade
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A Prevenção Rodoviária Açoreana – PRA, 
consciente que uma boa estratégia de comunicação 
leva à obtenção de bons resultados, criou um site que 
estreitou a distância entre a associação e o seu público.

Hoje em dia, são poucos os espaços que não dispõem de 
internet, desde os cafés aos centros comerciais, desde os 
diversos locais de trabalho às habitações privadas e é isso 
que leva ao meio eletrónico assumir um lugar de destaque 
na sociedade.

A internet tornou-se num bom meio de divulgação de informações e 
notícias, contudo as plataformas web também passaram a permitir às 
associações/empresas atrair de uma forma mais abrangente o público 
e fomentar a ação dos seus utilizadores segundo aquilo que é, no site, 
apresentado.

A comunicação via internet da PRA cativou a atenção dos utilizadores através 
da sua imagem, simultaneamente, atrativa e dinâmica, e a sua simplicidade de 
acesso e pesquisa levou à fidelização dos utilizadores.

No site desta associação são disponibilizadas notícias relacionadas com a associação, 
sites de referência e ainda pequenas, mas importantes, curiosidades que surgem 
instantaneamente a cada minuto anunciadas pela expressão “sabia que…”.

A Prevenção Rodoviária Açoreana dá, assim, a conhecer a associação a nível dos 
seus objetivos, dos seus estatutos, órgãos e planos de atividade para que os 
utilizadores possam inteirar-se de forma clara e direta a sua missão.

Para além disso, esta plataforma também disponibiliza conteúdos sobre os benefícios e deveres 
subjacentes ao estatuto dos associados da PRA e toda a informação sobre as diversas formações 
para os ciclomotoristas, para os motoristas de transporte coletivo de crianças e outro tipo de 
ações e formações.

Como o objetivo da Prevenção Rodoviária Açoreana não é apenas informar, esta associação teve, 
também, a preocupação de colocar à distância de um click um sistema de envio de mensagem 
e as fichas de inscrição quer para as ações de formação, quer para os utilizadores interessados em 
fazerem-se associados da PRA. 

Desde modo, esta associação ao optar por esta estratégia comunicacional como forma de assegurar o seu 
compromisso ao nível do exercício fundamental de responsabilidade da prevenção rodoviária, acaba por 
conseguir chegar e sensibilizar um maior número de população para a sua missão.
                       
                                                                                                                                                                           // lmo, zona de ideias
                                                                                                                                                     imagem, comunicação e marketing
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Interação está na base da Sensibilização 
para a Prevenção

A PRA na NET
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Peão

1. No seu dia a dia como se desloca com mais frequência?

Nome: Tiago Carvalho

Idade: 23 anos

Profissão: Estudante 
                    Universitário

1. No seu dia a dia como se desloca com mais frequência?

2. Como classifica o ambiente rodoviário onde está inserido, 

        como peão e/ou como condutor?

3. Tendo em conta a sua experiência, quais considera ser 

       os principais perigos rodoviários?

1.  De mota e a pé.

2. Tranquilo, sem grandes aglomerações nem intensidade no uso dos acessos rodoviários, salvo durante a
       ida e retorno da massa trabalhadora às suas residências.

3. Determinados tipos de pavimento associados a condições climatéricas chuvosas, a condução sob o
       efeito de elevadas dosagens de álcool e a incerteza inerente à condução de terceiros.

Vox Pop
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Peão

1. No seu dia a dia como se desloca com mais frequência?

Nome: Filipe Pereira

Idade: 19 anos

Profissão: Técnico de 
                      Multimédia

Nome: Elaine Arruda

Idade: 33 anos

Profissão: Empresária

1.   Durante o meu dia, desloco-me com mais frequência a pé.

2. Classifico-o de inseguro, pois por vezes existem acidentes por culpa 
        da irresponsabilidade de alguns condutores.

3. Tendo em conta a minha experiência, os principais perigos rodoviários são as passadeiras, 
        pois por vezes os condutores não param e acontecem atropelamentos, sendo consequência daquilo
          que dei na resposta anterior.

1.  A pé.

2. Na minha perspetiva o ambiente é em geral perigoso, sobretudo, porque os condutores não 
       respeitam as passadeiras.

3.  Um dos maiores perigos rodoviários surge quando os condutores estão a conduzir e a usar 
         o telémovel em simultâneo, pois isso faz com que não prestem a devida atenção aos peões 
            e depois ocorrem os atropelamentos. 



PeãoVox Pop

1. No seu dia a dia como se desloca com mais frequência?

Nome: Guida Morgado

Idade: 45 anos

Profissão: Gestora

Nome: Nuno Ferraz

Idade: 31 anos

Profissão: Vendedor

1.  Desloco-me, normalmente, de carro.

2. O ambiente rodoviário espelha a falta de civismo das pessoas. A maioria dos condutores opta por uma
       atitude mais agressiva que defensiva na condução e os peões, muitas vezes também não respeitam as
         medidas de segurança.

3. Na minha perspetiva a circulação incorreta nas rotundas são  um dos principais perigos 
       rodoviários da região.

1.  De automóvel e motociclo.

2. O ambiente rodoviário onde circulo como condutor é excelente e tem boas condições. As estradas
       estão bem pavimentadas e em perfeitas condições bem sinalizadas e iluminadas. Como peão, na 
         minha localidade acho que deveria haver mais passadeiras e mais iluminação à noite.

3. Na minha opinião os principais perigos são os próprios condutores que não respeitam as regras
       de trânsito, principalmente o excesso de velocidade e distância de segurança. Saliento que as 
          condições climatéricas também influenciam em muito a segurança das estradas.



Peão

3. Excesso de velocidade, comportamentos que levam à falta de atenção na estrada 
       (peões e condutores), como por exemplo o uso de telemóveis durante a condução.
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1. No seu dia a dia como se desloca com mais frequência?

Nome: Bruno Veríssimo

Idade: 29 anos

Profissão: Informático

Nome: Catarina Ponte

Idade: 34 anos

Profissão: Bancária

1.   Sempre de carro.

2. Perigoso, as pessoas demonstram ter falta de capacidade e dificuldade em perceber como 
      funciona o código de estrada.

3. Nas cidades o maior perigo são os peões, no caso de Ponta Delgada registam-se alguns óbitos 
       que derivam de acidentes de viação, fora dos centros urbanos a velocidade por parte de alguns 
         condutores e a circulação de animais na via constítuem na minha opinião os maiores perigos.

1.  De automóvel.

2. Julgo que razoável, embora por vezes se pudesse evitar determinadas situações se houver uma
        maior atenção e cuidado quer por parte de peões, quer de condutores.

3. Excesso de velocidade, comportamentos que levam à falta de atenção na estrada 
       (peões e condutores), como por exemplo o uso de telemóveis durante a condução.
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Peões e situações de risco

Os dados mais recentes, trazidos a público pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, apontam para uma 
diminuição do número de acidentes rodoviários, possivelmente associada ao decréscimo de veículos que se encontram 
a circular nas vias, fruto da crise económica que se faz sentir.

Estranhamente, ainda que a sinistralidade rodoviária em geral esteja a diminuir, aumentou o número de peões mortos, 
o que nos leva a dedicar algumas palavras a estes utentes, numa tentativa de realçar a sua vulnerabilidade no trânsito. 
Melhor será dizer que este artigo é destinado a todos nós já que, num ou outro momento das nossas vidas, todos somos peões.
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Num atropelamento a 50 km/h, 40% dos peões atropelados morrem.

Sendo o mais frágil de todos os utentes rodoviários, por estar desprovido de proteção, o peão fica particularmente 
exposto a situações de risco:

     dentro das localidades;

     durante a noite ou em condições meteorológicas adversas.

As crianças e os idosos, dadas as suas características físicas, mentais e psicológicas, são mais vulneráveis - as primeiras 
porque ainda estão a desenvolver as capacidades necessárias para circular em segurança, os segundos porque começam a 
perdê-las com o envelhecimento.

Em Portugal, um número significativo de peões, falecidos na sequência de um acidente, estava a circular em plena faixa de 
rodagem, desrespeitando a posição que deve ocupar na via, sendo disso exemplo:

     o atravessamento em locais não apropriados;

     a circulação em grupo, como é o caso das crianças e jovens que circulam lado a lado à entrada e saída das escolas e junto 
     a outros locais que frequentam;

     a circulação pela faixa de rodagem por impossibilidade de utilizar o passeio, muitas vezes indevidamente ocupado por 
     veículos mal estacionados. 

Também preocupante, não pelo número de vítimas mas, pela gravidade das consequências, é a circulação de peões em vias 
de trânsito que lhe são proibidas. 

Respeitar as regras definidas no Código da Estrada e garantir que é possível ver e ser visto, são assim necessários para uma 
maior segurança pedonal.
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Durante a noite, ou se o tempo estiver encoberto, um peão deve tornar-se visível aos olhos dos condutores.

Para tal, deverá utilizar roupas claras ou com material retrorrefletor que devolve a luz à sua origem fazendo, neste caso, 
com que o peão fique visível. Importa distinguir este tipo de material do fluorescente, que apenas funciona com os raios 
ultravioletas do sol e, por este motivo, não tem qualquer utilidade de noite.

Um condutor, em boas condições físicas e psicológicas, que circula a 50 km/h, com boas condições de pavimento, 
percorre cerca de 26 metros até imobilizar totalmente o seu veículo (14 metros percorridos durante o tempo que 
leva a reagir + 12 metros percorridos enquanto trava). Neste caso, um peão com roupa escura tem maior probabilidade 
de ser atropelado porque o veículo vai parar depois da distância a que ele se encontrava. 

Se o condutor estiver, por exemplo, cansado, a falar ao telemóvel ou alcoolizado vai levar mais tempo a reagir. 
Se o pavimento estiver molhado, o veículo vai levar mais tempo a travar. Por outras palavras, basta alterar o estado 
do condutor e/ou da via, bem como a velocidade de circulação para aumentar ainda mais a distância de paragem.

Por ser um utente tão frágil na circulação rodoviária, deve o peão proteger-se, tentando evitar as situações em que corre 
maior risco. Pelo mesmo motivo, o condutor deve adotar uma condução defensiva na aproximação a peões, não descurando 
o cumprimento das regras a que está sujeito.

                                                                                                                                                                                                 // Carla Pedro
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