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2010 está a acabar. 

Mais um novo ano se avizinha.

Tudo indica que será de grande exigência para 
todos nós. Só com rigor, empenho e a dedicação 

de todos é que será possível ultrapassar esta fase 
de dificuldades globais. Nunca teve tanto sentido, 

como agora, a expressão: mais vale prevenir do                   
que remediar. 

É com este sentimento que a Prevenção Rodoviária Açore-
ana - PRA, prepara, mais uma vez, um ano de trabalho, de 

informação, de formação e de vontade em contribuir para 
que, também nas questões da circulação rodoviária, haja um 

patamar muito elevado de cidadania.

2011 será um ano de grandes desafios. A PRA está pronta para 
eles, e agora, como o caro(a) leitor(a) já percebeu, de imagem 

renovada. Mudámos de símbolo, tentando, desta forma, represen-
tar a nossa adaptação aos tempos modernos, mas mantemos o nosso 

compromisso com a segurança rodoviária, a sociedade em geral e 
consigo em particular.

                                                 Circulação segura e festas felizes, são os votos          
        da equipa da Prevenção Rodoviária Açoreana.
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editorial

(Walter Adrahi, presidente do conselho directivo)



No âmbito da renovação 
da imagem da Prevenção Rodoviá-
ria Açoreana - PRA, desenvolveu-se um 
logótipo que transmitisse inovação e que, pelo 
seu sentido figurativo, contivesse um carácter sólido 
e duradouro. 

A principal legação desta associação prende-se, essencial-
mente, com a questão da prevenção de acidentes rodoviários 
e com a redução das suas consequências através de acções 
de formação e informação.

Todo o conceito gráfico remete para a ideia de acção pre-
ventiva no sentido mais lato, referindo-se imediatamente 
ao carácter pedagógico da PRA, que tem como principais 
actividades as campanhas de sensibilização junto às escolas e 
a formação de jovens e profissionais do transporte. 

A nova imagem é ainda associada à prevenção pessoal, 
figurada no uso do cinto de segurança, elemento fortemente 
associado à segurança. 

A estilização da forma confere um traço contemporâneo e 
dinâmico ao logótipo, ao mesmo tempo que remete o obser-
vador para o tipo de desenho gráfico atribuído ao peão nos 
sinais de trânsito.

A utilização de duas cores torna o objecto um elemento com 
impacto visual e atractivo. 

A cor cinza, presente na tipografia, está fortemente relacionada com 
o asfalto, a cor das estradas.

A escolha do verde reme-
te simultaneamente para o âmbito 
de    actuação da PRA, os Açores, e para 
um dos seus principais públicos, os jovens. A cor 
verde é, ainda,  associada à protecção, ao mesmo tempo 
que configura nos fundos dos sinais de trânsito que indicam 
a direcção dos itinerários principais, reforçando o carácter 
determinante e interventivo da PRA no contexto regional. 

A PRA assume, assim, o mesmo compromisso de sempre. 
Um acordo que se aproxima do indivíduo, ilustrado no novo 
logótipo, mas cujo o exercício transforma a responsabilidade 
colectiva no plano da prevenção rodoviária.

// lmo, zona de ideias
imagem, comunicação e marketing
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oferta formativa

A Prevenção Rodoviária Açoreana – PRA é uma associação 
que tem como missão a prevenção de acidentes rodoviários e 
a redução das suas consequências.

Para atingir os objectivos a que se propõe tem desenvolvido 
a sua actividade essencialmente na área da formação, pois 
nesta encontrou uma forma mais eficiente de promover uma 
cultura de segurança.

formação de jovens ciclomotoristas

Na última década, a PRA realizou mais de 90 cursos para 
jovens entre os 14 e os 15 anos, candidatos à obtenção da 
licença especial de condução de ciclomotores. Ao todo, foram 
mais de 1300 jovens de todo o arquipélago que, através de 
uma componente teórica e outra prática, puderam formar as 
competências necessárias para uma circulação segura, reco-
nhecidas por uma licença de condução.

A PRA continuará a apostar nesta oferta formativa pois acre-
dita que, com a formação necessária, é possível promover, 
junto dos jovens, valores como a autonomia, a responsabilida-
de e o respeito. Valores essenciais para uma integração cívica 
e segura na circulação rodoviária. 

Para mais informações, contacte-nos através do telefone 
296 629 700 ou do e-mail prevencao.rodoviaria@sapo.pt
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oferta formativa

motoristas de transporte 
colectivo de crianças

outras acções de formação

A PRA também colabora com outras entidades na realização 
de cursos de formação tais como os de formação e de actua-
lização de instrutores realizados pela ANIECA ou como o curso 
de “Prevenção e Segurança Rodoviária” da responsabilidade 
da Direcção Geral de Reinserção Social.

Num futuro muito próximo, a PRA irá trabalhar em parceria com 
escolas do ensino básico, promovendo formação no âmbito da 
Educação Rodoviária a professores e a assistentes operacionais.

E por acreditar no efeito multiplicador da formação, a PRA 
está sempre receptiva a promover novas acções. 

A PRA é, desde 2008, uma entidade reconhecida pela Direc-
ção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres para 
a realização de acções de formação inicial para “Motorista de 
Transporte Colectivo de Crianças”.

Já beneficiaram desta formação cerca de 400 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.

Durante 35 horas, os formandos adquirem conhecimentos e 
desenvolvem atitudes que têm como finalidade o transporte 
cada vez mais correcto e seguro das nossas crianças.

// Carla Pedro
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parque automóvel da 
Região Autónoma 
dos Açores

O Serviço Coordenador dos Transportes Terrestres, no 
âmbito das suas atribuições e competências e no desen-
volvimento da missão que lhe está confiada, necessita de 
um conjunto de informação de natureza estatística que 
lhe permita analisar e fundamentar as decisões de natu-
reza estratégica. Neste contexto insere-se um elemento 
estatístico fundamental em toda a matéria de transpor-
tes terrestres: O Parque Automóvel da Região Autónoma 
dos Açores.

Este texto actualiza o estudo apresentado em Agosto 
de 2008, com a actualização das séries estatísticas 
referente ao Parque Automóvel Seguro para o ano de 
2009. A obrigatoriedade de existência de seguro de 

responsabilidade civil automóvel atribui às estatís-
ticas disponibilizadas pelo Instituto de Seguros de 
Portugal (ISP) a fiabilidade e o rigor que permitem 
caracterizar o parque automóvel, a nível nacional      
e regional. 

É de considerar a existência de uma margem de erro 
associada à utilização dos elementos estatísticos ISP 
face, lamentavelmente, ao número de veículos que 
circulam sem o respectivo seguro automóvel. Toda-
via, o parque automóvel seguro constitui uma das 
fontes estatísticas mais completas e aproximadas do 
que será o Parque Automóvel da Região Autónoma 
dos Açores.
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“(...) o parque automóvel 
seguro constitui uma das fontes 

estatísticas mais completas e 
aproximadas do que será o Parque 

Automóvel da Região Autónoma   
dos Açores”

parque automóvel da Região Autónoma dos Açores
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veículos por ilha  Fonte: ISP Parque Automóvel Seguro 2009

ilhas 2005 2007 2009 % do total

santa maria 2,806 2,989 2,954 2.6%

são miguel 51,175 56,519 58,559 49.7%

terceira 25,670 27,736 28,566 24.8%

graciosa 1,978 2,231 2,242 2.0%

são jorge 4,748 5,099 5,576 4.7%

pico 6,872 7,416 7,609 6.6%

faial 7,892 8,491 8,624 7.4%

flores 2,429 2,527 2,068 2.1%

corvo 89 92 108 0.1%

total 103,659 113,100 116,306 100.0%

total Açores  Fonte: ISP Parque Automóvel Seguro 2009

categorias 2005 2007 2009

total ligeiros 89.853 97.451 100.452

total pesados 2.447 2.428 2.315

total agrícolas 2.448 3.247 3.589

total moto. e ciclomot. 8.179 8.820 8.888

diversos 732 1.154 1.062

total Açores 103.659 113.100 116.306

crescimento do parque automóvel
ilhas 2006/07 2007/08 2008/09

santa maria 4.0% -0.6% -0.5%

são miguel 6.5% 0.4% 3.2%

terceira 5.6% 1.8% 1.2%

graciosa 7.3% 1.5% -1.0%

são jorge 5.9% 5.2% 3.9%

pico 4.7% 2.2% 0.4%

faial 5.4% 0.0% 1.6%

flores 0.9% -7.0% -12.0%

corvo 1.1% -5.4% 24.1%

total 5.9% 0.9% 2.0%

O Parque Automóvel dos Açores é constituído, em 2009, 
por cerca de 116 mil veículos, dos quais 100.452 (86%) são 
veículos ligeiros, 8.888 (8%) são motociclos e ciclomotores e 
6% divididos pelas restantes categorias.

No que concerne à distribuição de veículos por ilha, verifica-
mos que a ilha de S. Miguel, com 58 mil veículos em 2009, 
detêm 50% do parque de veículos total da região, seguida da 
ilha Terceira com 28.5 mil veículos, detendo estas duas ilhas 
cerca de 75% do total do parque de veículos dos Açores. Faial 
com 8.624 veículos e Pico com 7.609 veículos, são as restan-
tes ilhas com maior número de veículos.

O crescimento médio do parque automóvel da Região em 
2009 foi de 2%, o que denota um crescimento em relação ao 
ano de 2008.

No que concerne à densidade de veículos pelos espaços 
geográficos, verifica-se que a ilha de S. Miguel com 78,4 
veículos por km² seguida da ilha Terceira com 71 veículos por 
km² são as ilhas com maior densidade de veículos, colocando-
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santa maria 5,549 2,989 0.54 2,954 0.53

são miguel 132,671 56,519 0.43 58,559 0.44

terceira 55,697 27,736 0.50 28,566 0.51

graciosa 4,838 2,231 0.46 2,242 0.46

são jorge 9,504 5,099 0.54 5,576 0.59

pico 14,806 7,416 0.50 7,609 0.51

faial 15,426 8,491 0.55 8,624 0.56

flores 4,059 2,527 0.62 2,068 0.51

corvo 468 92 0.20 108 0.23

total 243,018 113,100 0.47 116,306 0.48

veículos por habitantes na RAA  *Fonte: SREA: Açores em números 2006 
Ilhas habitantes 

2006 *
veículos 
2007

veículos 
habitante

veículos 
2009

veículos 
habitante

Conclusões

O Parque Automóvel da Região Autónoma dos Açores apre-
senta um volume de veículos significativo face à sua especifi-
cidade territorial.

A diminuição verificada no parque automóvel em 2009, a 
nível nacional, poderá explicar-se pela presente crise econó-
mica que o país atravessa. 

Considerando que os elementos estatísticos base do estudo se 
refere ao Parque Automóvel seguro, as dificuldades econó-
micas poderão ter influenciado a não contratualização do 
respectivo seguro, o qual originou uma redução de 4.45% no 
parque automóvel nacional.

Na Região Autónoma dos Açores esta situação não se verificou 
pelo menos com a mesma intensidade, tendo mesmo havido 
um crescimento médio do parque automóvel seguro de 2%, 
relativamente ao ano de 2008, onde se situou nos 0,8%.

as ligeiramente acima da média nacional de veículos por km² 
(68,8 veículos).

Em relação ao número de veículos por habitante, verifica-se 
que a ilha de S. Jorge é a que apresenta maior número de 
veículos por habitante (0,59 veículos/habitante) seguida do 
Faial (0,56), Santa Maria (0,53) e as ilhas da Terceira, Pico e 
Flores com (0,51). 

parque automóvel da Região Autónoma dos Açores

// José Guilherme Espírito Santo Cabral
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código de estrada

Muitas têm sido as alterações ao Código da Estrada e a 
maior parte dos condutores não sabe o que está realmen-
te em vigor. O novo CE não é do conhecimento de todos 
os interessados, pelo que urge agir no sentido de passar    
esta mensagem.  

Este é um dos objectivos da Prevenção Rodoviária Açoreana 
com a publicação desta revista e é também dos responsáveis 
pelo Ensino da Condução, pois somos nós que vivemos e 
convivemos com situações extremas e difíceis que poderiam 
ser evitadas se chegasse facilmente a todos  AQUILO  QUE É 
PRECISO SABER.

Comecemos por falar das alterações relativamente às idades 
de Revalidação dos Títulos de Condução. 

A abordagem a esta temática é pertinente pelo facto de 
diariamente, e em número crescente, os condutores dirigem-
se às Escolas de Condução, completamente surpresos e 
desolados por não poderem revalidar a carta sem passar por 
formação e exame de condução. 

A carta, para algumas categorias, caduca numa data diferen-

te daquela que consta no documento que possuem, prin-
cipalmente para as categorias de Motociclos, Quadriciclos               
e Ligeiros. 

Quando devem então estes condutores revalidar a sua carta 
de condução?

Desde Janeiro de 2008 que a revalidação dos títulos de con-
dução deve fazer-se sempre que os seus titulares perfaçam 
as seguintes idades:

Exemplo de situações concretas: Um condutor de 
ligeiros, quadriciclos ou motociclos que em Janeiro de 
2008 tenha atingido a idade dos 50 anos ou 60 anos já 

aquilo que é preciso saber…..

A
A1

obrigatório revalidarcategoria

Aos 50, 60, 65 e 70 anos.
A partir dos 70 anos: de 2 em 2 anos.

B
B1

Aos 50, 60, 65 e 70 anos.
A partir dos 70 anos: de 2 em 2 anos.
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código de estrada

deveria ter revalidado o seu título. No entanto, os que 
naquele ano e mês já tinham mais de 50 anos revalidam 
aos 60 e os que então tinham mais de 60, revalidam aos 
65 anos.

É muito importante reter que passados 2 ou mais anos da data 
da caducidade, a revalidação da carta de condução depende 
da aprovação na prova das aptidões e do comportamento 
(vulgarmente designada por prova prática), tendo portanto 
de voltar, a ter formação nas escolas de condução e passar 
por novo exame.

Os prazos de revalidação poderão ser mais curtos, determi-
nados pela necessidade do condutor se submeter a exames 
médicos ou de observação psicológica que lhe tenham sido 
impostos pelas entidades competentes. 

A revalidação da carta de condução deve ser feita nos 6 
meses que antecedem a sua caducidade e poderão ser efec-
tuadas na Direcção Regional dos Transportes Terrestres, na 
RIAC ou Escolas de Condução, mediante a entrega de exame 
médico, 1 fotografia, cartão cidadão ou bilhete de identidade

Sanções

Outro “drama” que se coloca aos condutores é a falta de 
conhecimento das sanções/punições actualmente em vigor 
no Código da Estrada, para quem não respeitar as disposi-
ções e legislação complementar. Numa abordagem simplista 
e concisa chamamos a atenção das infracções mais comuns, 
no dia-a-dia da vida de um condutor, constatando-se que o 
Código tem “mão pesada” para os infractores.

As infracções ao Código da Estrada têm a natureza de contra-
ordenações e se constituírem crime são então puníveis e 
processadas nos termos gerais da lei penal.

Classificação das contra-ordenações: 

Leves - sancionáveis apenas com coima;

Graves - sancionáveis com coima e sanção acessória da inibi-
ção de conduzir de 1 mês a 1 ano;

Muito Graves - sancionáveis com coima e sanção acessória 
da inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos.

e contribuinte.
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Tomemos como exemplo algumas das infracções mais come-
tidas na rotina de muitos condutores.

Comecemos pelas contra-ordenações graves:
O excesso de velocidade superior a 20 km/h, dentro das 
localidades, sobre os limites legalmente impostos, quando 
praticado pelo condutor de motociclo ou de automóvel ligeiro 
ou superior a 10Km/h, quando praticados por outro veículo 
a motor.

120 a 600 € coima e inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano

A condução sob a influência do álcool, quando a taxa de álcool 
no sangue for igual ou superior a 0,5 g/l e inferior a 0,8 g/l.

250 a 1250 € coima e inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano

A utilização, durante a marcha do veículo, de auscultadores 
sonoros e de aparelhos radiotelefónicos  (telemóvel).

O transporte de passageiros menores sem que estes façam 
uso dos acessórios de segurança obrigatórios.

120 a 600 € a coima e inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano

Algumas das contra-ordenações muito graves:
A utilização dos máximos de modo a provocar encandeamento.

60 a 300 € coima e inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos

O desrespeito da obrigação de parar imposta por um sinal dos 
agentes fiscalizadores ou reguladores do trânsito ou pela luz 
vermelha de regulação do trânsito e o desrespeito pelo STOP.

500 a 2500 € coima e inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos

A transposição ou a circulação em desrespeito de uma linha 
longitudinal contínua delimitadora de sentidos de trânsito.

60 a 300 €  coima e inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos

A condução sob a influência do álcool quando a taxa de álcool 
no sangue for igual ou superior a 0,8 g/l e inferior a 1,2g/l ou 
a condução sob a influência de substâncias psicotrópicas.

500 a 2500 € coima e inibição de conduzir de 2 meses a 2 anos

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

>
>

>
>

>
>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

>
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de condução, determina que não pode ser concedido novo 
título de condução de veículos a motor, de qualquer categoria, 
pelo período de dois anos.

O condutor a quem tiver sido cassado o título de condução só 
poderá obter novo título após aprovação em exame especial, 
nos termos fixados em regulamento.

Uma palavra aos encartados há menos de 3 anos

Não podemos terminar sem antes lembrar ou informar sobre 
o carácter provisório do título de condução aplicado aos con-
dutores (encartados há menos de 3 anos), uma vez que neste 
período estão sujeitos a um regime específico.

Estes condutores poderão ver a sua carta caducada se durante 
este período cometerem uma contra-ordenação muito grave 
ou duas graves. 

Para voltar a ser condutor, o interessado terá de voltar à 
Escola de Condução, para formação e fazer exame teórico e 
prático. E tudo começa de novo ou seja mais três anos sujeito 
a uma carta provisória. 

Responsabilidade Criminal = Pena de Prisão

Quem, conduzir veículo, com ou sem motor, em via pública 
com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2g/l, 
ou se encontrar sob influência de substâncias psicotrópicas, é 
punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa 
até 120 dias.

Condutor Reincidente = Castigado a Dobrar

É reincidente o infractor que comete nova contra-ordenação 
grave ou muito grave há menos de 5 anos.

Neste caso, os limites mínimos de duração da sanção acessória 
da inibição de conduzir previstos para a respectiva contra-
ordenação são elevados para o dobro.

Cassação do Título de Condução = Ficar sem Carta

 
É aplicável a cassação do título de condução quando o infrac-
tor praticar, no período de cinco anos imediatamente anterior, 
três contra-ordenações muito graves ou cinco entre graves e 
muito graves.

Quando a entidade competente ordenar a cassação do título 

código de estrada

// Fátima Rego Ponte 
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A nova legislação aprovada em 2009 aumenta a importância 
do exame médico e, consequentemente, a responsabilidade 
dos médicos em geral e autoridades de saúde em particular, 
no que concerne à avaliação da capacidade para a condução 
dos candidatos a condutor e condutores.

O n.º 7 do artigo 126.º do Código da Estrada determinou que 
fossem fixados em regulamento os requisitos mínimos de ap-
tidão física, mental e psicológica dos condutores para o exer-
cício da condução, os modos da sua comprovação, as provas 
constitutivas dos exames de condução de veículos a motor, os 
prazos de validade dos títulos de condução de acordo com a 
idade dos seus titulares e a forma da sua revalidação.

Os requisitos mínimos da aptidão física, mental e psicológica 
para a condução de veículo a motor que foram fixados em 
2005, pelo Decreto -Lei n.º 45/2005, de 23 de Fevereiro, 
para efeitos de uniformização e harmonização da disciplina 
jurídica nesta matéria, transitaram, também, para o Regula-
mento da Habilitação Legal para Conduzir.

No Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, assegu-
ra-se que o acto médico e o exame psicológico de avaliação 
do candidato ou condutor devem ser os mais adequados à 

habilitação pretendida, tendo em conta o interesse do avalia-
do e da segurança rodoviária.

Consequentemente, deu-se especial relevo ao exame oftal-
mológico e estendeu-se a obrigatoriedade de submissão a 
exame psicológico à revalidação dos títulos para cuja obtenção 
inicial aquele exame é exigido.

Ainda no campo da avaliação médica e psicológica, estabele-
ceu-se que a sua realização possa ser efectuada por Centros 
de Avaliação Médica e Psicológica, passando as entidades 
públicas a intervir, essencialmente, em sede de recurso

Enquanto não existirem estes centros aplicam-se as disposi-
ções transitórias do Regulamento da Habilitação Legal para 
Conduzir, que expressam que a avaliação da aptidão física, 
mental e psicológica será efectuada:

a) Por médico no exercício da sua profissão, para os candidatos 
ou condutores do grupo 1 (candidatos ou condutores de veí-
culos das categorias A, B, B+E, das subcategorias A1 e B1 e de 
ciclomotores, motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3 e 
veículos agrícolas, com excepção dos motocultivadores);

b) Pela autoridade de saúde da área da sua residência, quanto 

regulamento da habilitação 
legal para conduzir - exames médicos
Decreto-Lei n.º 313/2009, de 27 de Outubro
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regulamento da habilitação legal para conduzir

à aptidão física e mental, e por laboratório de psicologia, 
quanto à avaliação psicológica, para os candidatos ou condu-
tores do grupo 2 (candidatos ou condutores de veículos das 
categorias C, C+E, D, D+E, das subcategorias C1, C1+E, D1 
e D1+E, bem como os condutores das categorias B e B+E que 
exerçam a condução de ambulâncias, veículos de bombeiros, 
de transporte de doentes, transporte escolar e de automóveis 
ligeiros de passageiros de aluguer).

Às avaliações referidas no número anterior são aplicáveis as 
normas mínimas relativas à aptidão física e psicológica, pre-
vistas nos anexos I e II do Regulamento.

É ainda importante o art. 13º do Regulamento da Habilitação 
Legal para conduzir, anexo ao decreto-lei n.º 313/2009, em 
análise, porquanto:

“Qualquer médico que, no decorrer da sua actividade clínica, 
detecte um condutor que sofra de doença ou deficiência, 
crónica ou progressiva, ou apresente perturbações do foro 
psicológico, susceptíveis de afectar a segurança na condu-
ção, deve notificar o facto à autoridade de saúde da área 
da residência do condutor, sob a forma de relatório clínico 
fundamentado e confidencial”.

Na Região Autónoma dos Açores, o art. 129º do Código da 
Estrada permite ao Serviço Coordenador dos Transportes 
Terrestres, como entidade competente da RAA, solicitar 
a realização de exame aos condutores sob os quais exis-
tam fundadas dúvidas sobre a sua aptidão física, mental             
ou psicológica.

Como esta entidade não é dotada de pessoal médico, nem 
tem tal função, é o próprio artigo 129º que vem explanar o 
que constituiu as “fundadas dúvidas sobre a aptidão”:

Surgindo fundadas dúvidas sobre a aptidão física, mental ou 
psicológica ou sobre a capacidade de um condutor ou candi-
dato a condutor para exercer a condução com segurança, a 
autoridade competente determina que aquele seja submetido, 
singular ou cumulativamente, a inspecção médica, a exame 
psicológico e a novo exame de condução ou a qualquer das 
suas provas.

// Walter Adrahi 
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Os benefícios da eco-condução, conseguidos através da adop-
ção de hábitos de condução que permitem tirar o maior partido 
dos veículos, tendo em conta as características dos sistemas de 
propulsão e transmissão são:

- a redução do consumo médio de combustível;

- a redução das emissões de gases que provocam o efeito de 
estufa, nomeadamente o CO2;

- a redução de poluentes atmosféricos locais, como o mo-
nóxido de carbono e as partículas, resultantes da insuficiente 
combustão dos hidrocarbonetos;

- a diminuição do desgaste do veículo e consequentes custos 
de manutenção e reparação;

- o aumento do conforto do condutor e dos passageiros;

- o aumento da segurança rodoviária, tendo em conta que se 
diminuem as acelerações bruscas e travagens;

- a redução significativa do ruído;

- o melhoramento da fluidez de tráfego. 

Em Portugal, os automóveis em circulação, cerca de cinco 
milhões, são responsáveis por 1/3 das emissões de dióxido de 
carbono, isto baseado em estudo efectuado por técnico do 
Instituto Superior Técnico.

Este poluente (CO2), que tem um contributo importante no 
fenómeno que é prejudicial para o ecossistema terrestre e que 
ficou conhecido como “efeito de estufa”, traduz-se numa ele-
vação de temperatura média da atmosfera pela retenção dos 
raios solares reflectidos na superfície terrestre com as mais 
variadas implicações que isso comporta para os seres vivos    
do planeta.

A prática de uma eco-condução, ajustada às actuais tecnolo-
gias automóveis, pode contribuir para uma redução de 25% no 
consumo de combustível e de 35% no índice de sinistralidade.

É certo que a indústria automóvel muito tem evoluído na constru-
ção de motores de baixo consumo de combustível e com emissão 
de gases poluentes e de CO2 cada vez menores, mas o contributo 
dos condutores, através da adopção de hábitos de condução mais 
eficientes, em especial a adopção de velocidade de circulação 
adequada e bom uso das relações de caixa de velocidades, poderá 
acentuar essa redução de emissão de poluentes.

a importância da eco-condução

// Fernando Lima
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Regras de Ouro da Eco-condução | Conselhos Práticos
(extraído da ficha técnica do Instituto da Mobilidade e dos Transpor-
tes Terrestres)

A escolha do carro terá implicações significativas ao nível dos consu-
mos, das emissões e da segurança. Na compra do carro, tenha também 
em conta: o tipo de combustível, a potência, a indicação dos consumos 
e das emissões, a aerodinâmica e todas as indicações sobre a eficiência 
e manutenção do veículo. Nos veículos novos, os consumos podem 
apresentar variações entre os 4 e 15 litros/100 Km. Quanto às emis-
sões de CO2 dos veículos novos, estas podem oscilar entre os 115 e 
os 280 g/km.

Ligue o motor do carro apenas imediatamente antes do início da 
viagem e desligue o carro sempre que fique imobilizado mais do que 
um minuto.

Conduza a uma velocidade, o mais constante possível e, acima de 
tudo, com suavidade, evitando acelerações/desacelerações e tra-
vagens bruscas (pode poupar 15% de combustível conduzindo a 80 
Km/h, em vez de 100 Km/h).

Use a relação de caixa de velocidades mais alta possível. Uma mu-
dança alta significa uma rotação mais baixa, que resulta num menor 
consumo de combustível (potencial de poupança: 10%).

Cumpra os limites de velocidade, obtendo uma economia de combus-
tível e contribuindo para a segurança rodoviária (um aumento de 10% 
na velocidade pode provocar um aumento de 15% no consumo de 
combustível).

Nas descidas de acentuada inclinação, deve manter o veículo engre-
nado numa mudança compatível (travar com o motor), obtendo assim 
maior segurança e consumo nulo.

Escolha o melhor percurso nas deslocações e tente antecipar o fluxo 
de trânsito. Uma viagem bem planeada é um bom recurso para poupar 
combustível (potencial de poupança: 5%).

Evite transportar bagagens no tejadilho da viatura (a alteração das 
características aerodinâmicas do veículo aumenta em cerca de 5% o 
consumo de combustível).

Evite usar o automóvel em deslocações curtas. Poupa combustível e 
contribui para o seu bem-estar físico.

Utilize o ar condicionado apenas quando necessário (o sistema de ar 
condicionado pode consumir até meio litro de combustível por hora e, 
no início de cada viagem, pode representar um aumento de consumo 
de cerca de 10%).

Utilize os transportes públicos. Economiza tempo, dinheiro e diminui 
o stress, ao mesmo tempo que contribui para a melhoria do ambiente 
das nossas cidades.

a importância da eco-condução

“A prática de uma eco- 
-condução, ajustada às actuais 

tecnologias automóveis, pode 
contribuir para uma redução de 

25% no consumo de combustível e 
de 35% no índice de sinistralidade.”
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condução em condições 
atmosféricas adversas

Segundo a Organização Mundial de Saúde, os acidentes rodoviá-
rios são a segunda maior causa da morte de jovens até 29 anos e 
a terceira entre pessoas de 30 a 44 anos de idade.

Têm surgido políticas orientadas para a redução da sinistralidade, 
bem como a melhoria da segurança rodoviária, pretende-se criar 
um ambiente rodoviário apelando ao civismo e à adopção de 
medidas preventivas de segurança, na área educacional. Neste 
sentido, reveste particular atenção a condução em condições 
atmosféricas adversas.

As condições meteorológicas que caracterizam o Outono e o 
Inverno são factor de risco acrescido na condução. Conduzir em 
segurança é sempre importante, sobretudo em condições adver-
sas. A chuva, o vento, o nevoeiro e até mesmo o Sol, podem ser 
factores de risco para a segurança na estrada. Compete ao con-
dutor adoptar comportamentos ajustados ao ambiente rodoviário 
e adaptar a condução às várias situações que vão surgindo.

Podemos indicar como principais factores de perigosidade, a 
má visibilidade, a perda de aderência e as condições do veículo. 
Para atenuar estes efeitos, verifique regularmente as condições 
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do seu veículo, adapte a condução às condições do piso, da visi-
bilidade, ao estado e carga do veículo, à intensidade do trânsito 
e, especialmente, às condições psicofisiológicas. Tenha ainda 
em atenção as condições dos pneus, do sistema de iluminação 
e sinalização. É importante assegurar o bom funcionamento 
do sistema de travagem, amortecedores, limpa pára-brisas e 

estado de conservação das escovas.

Perante condições de reduzida visibilidade e diminuição de 
aderência, o condutor deve moderar a velocidade, aumentar a 
distância de segurança e circular em médios. O piso molha-
do ou escorregadio faz com que a distância de travagem 
aumente e, consequentemente, aumente também a distância 

condução em condições atmosféricas adversas
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“A distância de travagem é 
directamente proporcional à 
velocidade, é necessário reduzi-la 
quando a visibilidade se encontra 
diminuída. Só assim é possível 
travar dentro do espaço visível.”

de paragem, se for necessário parar o veículo. Devemos ter especial atenção 
quando caem as primeiras gotas de chuva, pois o piso torna-se, especialmen-
te, escorregadio devido à mistura de água com sujidade acumulada sobre a 
superfície da via. Compete ao condutor avaliar a distância de segurança ne-
cessária, de modo a evitar a colisão com o veículo que o precede. A ocorrência 
de acidentes em cadeia, reside sobretudo na falta de manutenção de distân-
cias de segurança. A distância de travagem é directamente proporcional à 
velocidade, é necessário reduzi-la quando a visibilidade se encontra diminuída. 
Só assim é possível travar dentro do espaço visível.

Com nevoeiro não se deve efectuar ultrapassagens, a falta de visibilidade torna a 
manobra arriscada e perigosa. A percepção da existência de veículos em sentido 
contrário é diminuta, no entanto, estas condições atmosféricas provocam um estado 
de fadiga devido ao esforço do condutor ver em extensão. Por vezes, é necessário 
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utilizar a berma como ponto de referência e orientação, o som dos outros veículos 
é abafado e como alternativa podemos utilizar o sinal sonoro quando necessário.

Na condução sob condições atmosféricas adversas o condutor deve evitar a re-
alização de manobras desnecessárias, principalmente da manobra de ultrapassa-
gem e reforçar a adopção de uma condução defensiva. Pratique uma condução 
inteligente, e sintonize as rádios locais para obter informações sobre o estado do 
tempo e das condições de tráfego nas vias.

condução em condições atmosféricas adversas

// Teresina Teixeira 
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sistemas de retenção

No nosso país, os acidentes rodoviários continuam a ser 
das principais causas de mortalidade infantil.

Isto leva-nos a questionar… estaremos a fazer o sufi-
ciente para proteger as nossas crianças? Estaremos a dar 
os melhores exemplos para que elas nos possam imitar 
de forma positiva?

Existe um pequeno gesto que pode fazer toda a dife-
rença: utilizar um sistema de retenção. Ou seja, cinto de 
segurança para os adultos e sistema de retenção para 
crianças (SRC).

As principais funções dos sistemas de retenção são:
- amortecer a força do impacto e distribuí-la pelas par-
tes mais resistentes do corpo humano;
- reduzir o risco dos ocupantes embaterem uns nos 
outros ou contra o interior do veículo ou de   
serem projectados.

Por outras palavras, os sistemas de retenção têm como 
objectivo diminuir o risco de ferimentos em caso de 
colisão ou de travagem brusca. Para tal, os adultos 
devem utilizar um cinto de segurança em bom estado de 
conservação, bem esticado, sem falhas e a passar pelos 
ossos do ombro, esterno e bacia. 

No entanto, o cinto de segurança não foi desenhado para 
bebés ou crianças. Apenas os SRC - “ovinho”, cadeirinha, 
banco elevatório - permitem acomodar o seu tamanho e 
peso, adaptando as suas características à do veículo.

O local mais seguro, num automóvel, para uma criança 
com menos de 12 anos é no banco traseiro, correcta-
mente segura com um SRC adequado.

Existem 5 grupos de SRC, classificados em função dos 
pesos das crianças (ver quadro anexo).

grupo 0 
<10kg

Os SRC grupo 0, vulgarmen-
te designados por alcofas, 
são menos seguros que os 
restantes por não ampararem 
bem o bebé. A sua utilização 
deve ser evitada, só sendo 
aconselhável em viagens 
longas (mais de duas horas) 
por questões que se prendem 
com a fisionomia do bebé. 
Utilizados ± até aos 9 meses * 

grupo 0+ 
<13kg

A forma mais segura de trans-
portar um bebé, pelo menos no 
seu primeiro ano de vida, é num 
SRC grupo 0+, vulgarmente co-
nhecido como ovinho ou coque, 
virado no sentido contrário da 
marcha, porque só este modelo 
oferece protecção à pesada ca-
beça e ao frágil pescoço do bebé. 
Pode ser utilizado no banco da 
frente, desde que não exista um 
airbag activado no mesmo.
Utilizados ± até aos 18 meses *
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sistemas de retenção

grupo 2 
15-25kg

Quando a criança já não cabe num SRC grupo I, 
pode passar a utilizar um SRC do grupo II.

Neste grupo, o objectivo do SRC é permitir 
que a criança já possa utilizar o cinto de 

segurança do próprio veículo sem que isso 
ponha em risco a sua segurança. Uma 

cadeirinha do grupo II eleva a criança 
de modo que o cinto não passe pelo 

pescoço ou pela barriga, mas antes 
pelos ossos do ombro, esterno e 

bacia. Alguns modelos oferecem 
protecção lateral.

Utilizados ± dos 3 aos 7 anos *
grupo 1 
9-18kg

Até aos 6, 7 anos a criança encontra-se em acentuada 
fase de ossificação o que faz com que os ossos do crânio, 
tórax e pélvis sejam mais frágeis do que os de um adulto. 
Por este motivo, é fundamental que a criança seja trans-
portada num SRC que distribua adequadamente a força do 
impacto e que reduza os movimentos da sua cabeça em 
caso de colisão.
Existem modelos deste grupo que são de instalação 
contrária ao sentido da marcha. Se puder, opte por 
este modelo e utilize-o durante o máximo de tempo 
possível. Não mude de SRC só porque a criança co-
meçou a bater com os pés no banco, já que isso não 
diminui a sua segurança.
Utilizados ± dos 8 meses aos 4 anos *

grupo 3 
22-36kg

O banco elevatório pode começar a 
ser utilizado quando a criança já tem 
estatura suficiente para que o cinto 
não a incomode no pescoço.
Comparado com a mera utilização de 
cinto de segurança, o banco elevató-
rio pode diminuir o risco de ferimen-
tos em mais de 50%. 
Utilizados ± dos 6 aos 12 anos *

SABIA QUE:
Colidir a 50 km/h, sem cinto de segurança, 
equivale a uma queda de um 3º andar.
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Actualmente, existem no mercado modelos de SRC que abran-
gem vários grupos e que podem ser utilizados progressiva-
mente desde o primeiro ano de vida do bebé. Antes de adquirir 
um, informe-se sobre os resultados de testes de segurança 
que se fazem com SRC e veja se o modelo que tem em mente 
oferece segurança.

Um sistema de retenção para crianças bem instalado e bem uti-
lizado pode reduzir entre 50 a 80% o risco de lesões, consoante 
seja de instalação para a frente ou para trás. Por isso:

- não compre um SRC sem antes experimentá-lo no veículo;

- instale o sistema de retenção de acordo com as instruções do       

- verifique se o sistema de retenção ficou bem instalado, 
testando-o com movimentos para a frente e para os lados;

- nunca instale um sistema de retenção no banco da frente 
se este estiver equipado com um AIRBAG activado;

- utilize apenas SRC homologados e adequados ao tamanho e 
peso da criança.

O selo de homologação deve ser um rectângulo cor de laranja 
com a seguinte informação:

Os principais erros de utilização dos SRC são:

- escolha inadequada do grupo do SRC;
- a instalação incorrecta (folga excessiva do cinto, cinto tor-
cido e percurso incorrecto);
- a folga excessiva do arnês;
- o arnês torcido;
- a regulação incorrecta da altura do arnês;
- a incorrecta utilização do cinto;
- a utilização de SRC virado para a frente antes da idade 
indicada. 

PARA UMA VIAGEM SEGURA, É FUNDAMENTAL QUE 
TODOS OS OCUPANTES  ESTEJAM SEGUROS COM UM 
SISTEMA DE RETENÇÃO ADEQUADO.

SABIA QUE:
A maior parte dos acidentes ocorre em distâncias curtas e, com alguma frequência, 
próximo de casa. Não facilite só porque se sente familiarizado com o local.

modelo de instalação com ISOFIX

Compatibilidade com o veículo. Também existem 
modelos semi-universais e modelos compatíveis 
apenas com determinado tipo de veículo.

Grupo de peso para o qual o SRC foi aprovado.

Número de homologação. Deve preferir os modelos 
que iniciam com o 04. Também pode utilizar um 
modelo que inicie por 03, mas isso significa que este 
segue uma norma mais antiga e já não tão adequada.

9-18kg

 Norma de referência. 

04 _ _ _ _

ECE R44/04

Marca europeia de aprovação. O número que se 
encontra depois do E é o código do país onde o SRC 
foi homologado. O código para Portugal é o 21.

E 21

Universal

// Carla Pedro 

fabricante. 

Se for um modelo de instalação com cinto, verifique se este está 
bem esticado, se não está torcido e se está a passar pelo percurso 
correcto. Quando o SRC é de instalação “virado para a frente” o 
percurso deve ser indicado a vermelho e quando é de instalação 
“virado para trás” o percurso deve ser indicado a azul. 

Se for um modelo de instalação com ISOFIX (sistema standard 
de fixação, com pontos de encaixe no veículo) verifique se 
este é compatível com o veículo. Alguns modelos  requerem 
um elemento adicional como uma perna de suporte ou um top 
tether (corda superior);
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