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EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA

“Portugal ainda tem muito para
aprender em termos de mobilidade”
O presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, lamenta que pouco depois da Carta por Pontos ter entrado em vigor, os condutores ainda
continuem a fazer os mesmos erros na condução como o excesso de velocidade. Para Carlos Barbosa, a educação rodoviária tem de começar na infância

O ACP assume-se como um clube em
defesa do automobilista. Quais são as
principais ameaças que se colocam aos
condutores em Portugal?
A falta de educação rodoviária e de
campanhas de sensibilização são claramente as maiores ameaças. No ACP
temos um programa nacional para
crianças dos três aos nove anos – o
ACP Kids – que pretende precisamente fazer esse papel, educando os condutores do futuro desde a infância.

As pessoas
não estão
preocupadas
com a Carta por
Pontos e já há
mais mortos na
estrada do que
no ano passado

A prevenção rodoviária tem sido um
dos mais importantes trabalhos realizados pelo ACP ao longo dos anos. Circular nas estradas nacionais é um perigo?
Sim, pelos motivos que já referi. Se
houver uma consciência coletiva de
que ter um carro nas mãos é como ter
uma arma, certamente que cada um
pensará melhor antes de acelerar, ultrapassar ou falar ao telemóvel.

Carlos Barbosa,
presidente do Automóvel
Club de Portugal
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A mobilidade é outra das bandeiras do
ACP. Quais os obstáculos que se colocam à mobilidade dos cidadãos portugueses?
Portugal ainda tem muito para aprender em termos de mobilidade. Há casos em que pequenas cidades têm
muito mais e melhor mobilidade do
que Lisboa. A capital é uma desgraça, com transportes públicos caros e
maus, que não servem os passageiros,
e cuja única alternativa é o uso particular do automóvel. E depois o estacionamento é caro e raro.
A Carta por Pontos, foi implementada
há cerca de um ano. Para o presidente
do ACP este modelo faz sentido? Deve
permanecer tal como está? Ou ser alterado? Em quê?
Quando a Carta por Pontos entrou
em vigor, os automobilistas acautelaram mais a condução e a sua atitude na estrada, mas isso durou pou-
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co e hoje estão a fazer exatamente as
mesmas coisas: excesso de velocidade
e muitas outras infrações. As pessoas
não estão preocupadas com a Carta
por Pontos e já há mais mortos na estrada do que no ano passado. Contudo, ainda não há historial suficiente
para tirarmos conclusões definitivas,
até porque os primeiros resultados
provêm sobretudo dos tribunais e dos
casos de condução sob o efeito do álcool. Mas há já uma evidência, que é
a necessidade de o Estado intervir nos
processos administrativos, por forma a tornar os processos de coima
e apreensões mais céleres e eficazes,
sob pena de o efeito dissuasor da Carta por Pontos se perder. O Estado tem
que investir em meios humanos.
Viseu é conhecida como a cidade das
rotundas. Num cruzamento, prefere
que o trânsito seja regulado por uma
rotunda ou por semáforos?
Prefiro uma solução segura e eficaz.

ma forma, no estrangeiro, se tiver algum problema de saúde ou mecânico, tratamos da sua repatriação. Ou
através dos nossos seguros exclusiSegundo o relatório de contas de 2016, vos para maiores de 65 anos e os caro ACP continua a crescer em núme- tões de saúde com acesso a consultas
ro de sócios, mais 27.352 novos sócios. e exames de especialidade a metade
Quais as principais razões que para do preço.
que o nosso leitor se torne sócio do
ACP?
O ACP fez regressar ao norte do país
Um sócio do Automóvel Club de Por- o Rally de Portugal. A região de Viseu
tugal é assistido de forma personali- foi no passado um local de grande trazada na estrada (desempanagem ou dição nesta prova, com etapas míticas
seguros), em casa (médicos, enfer- nos circuitos do Caramulo, Viseu, Sanmeiros, canalizadores ou eletricistas), ta Comba Dão e Mortágua entre outros.
nas oficinas de serviços rápidos, no Há alguma possibilidade de o Rally de
estrangeiro ou nos mais de seis mil Portugal voltar a passar nas estradas
parceiros de desconto. Só este clu- da região de Viseu? O que será necessábe faz isto. Por exemplo, a nossa as- rio para isso voltar a acontecer?
sistência na estrada é feita ao sócio O campeonato do mundo atual tem
e não ao automóvel x ou y. Da mes- um caderno de encargos muito exise caminho em linha com a vontade
de vários grandes países mundiais,
como a Alemanha e o Reino Unido.

gente que dificulta imenso fazer um
rali com classificativas muito distantes do seu quartel-general. Por outro
lado, alguns dos troços emblemáticos
de Viseu já não existem ou estão asfaltados e não podem ser utilizados
no WRC Rally de Portugal, uma vez
que é totalmente disputado em terra.
Como presidente do ACP é um entusiasta do automóvel. Qual foi o primeiro carro que conduziu?
Um Honda 360.
Para terminar, deixe uma mensagem
para os automobilistas portugueses.
Conduzam com prudência, não ultrapassem a lotação do veículo e, se
estiverem cansados, parem. Verifiquem antes de uma viagem se o carro
está em condições.

O futuro da mobilidade das famílias e
os custos que as deslocações acarretam
para os orçamentos familiares são cada
vez mais significativos.O carro elétrico
vai ser o veículo do futuro? Considera
que este possa ser uma solução para a
gestão do orçamento familiar?
Hoje ainda é uma solução que não
serve as necessidades ou o orçamento familiar, mas é mais do que certo
que a curto prazo vai ser o futuro. Os
construtores estão determinados nesPUB
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“Sou mais piloto do que era em 2015”
David Brites foi campeão nacional de
ralis em 2015. Dois anos depois, o viseense continua a lutar por um futuro risonho no desporto automóvel, o
que nem sempre é fácil. O que aconteceu nestes dois últimos anos, as provas, o desporto automóvel no distrito,
o carro, a importância do co-piloto e
muito mais para ler nesta entrevista
O que mudou desde o título de campeão nacional?
Diria que mudou muito pouco.
Mudou pouca coisa em termos de objetivos ou o facto de ser difícil ser piloto,
como referiu na altura?
As duas coisas. Os objetivos são
iguais e o resto mantém-se complicado como sempre. Não gosto de ser
pessimista, até porque têm acontecido algumas coisas boas, não são suficientes para estar no patamar onde
desejo estar, mas têm acontecido coisas boas.
O que é que esse título lhe fez enquanto piloto?
Foi uma coisa muito boa que aconteceu, mas que na verdade já passou.
Agora quero fazer mais e melhor.

David Brites, piloto de ralis

que sou tão competitivo como quem
lá anda e porque é o expoente máximo a nível nacional, e é onde queremos estar.

Na sua opinião, como está a aposta do
distrito no desporto automóvel?
Que provas foram marcando estes dois Pode-se sempre fazer mais, temos
condições para isso. As pessoas em
anos?
No ano passado fiz apenas provas em Viseu gostam, está mais do que proterra para colmatar uma “falha”. Era vado, e mereciam um pouco mais de
um piloto mais virado para o asfalto. entrega por parte do distrito.
Este ano estou a fazer ralis regionais,
asfalto e terra, para aprimorar tudo o Ainda assim nestes últimos anos acreque é necessário e continuar a minha dita que houve mais investimento, até
evolução, na esperança de conseguir pelas próprias autarquias?
montar um projeto para no próximo Sim, isso sim. Até falava mais em reanos estar no nacional de ralis, que é lação a Viseu, concelho. Porque teessa a nossa ambição. Este ano não mos muito bons exemplos no distrito,
foi possível porque não reunimos to- casos de Nelas ou Aguiar da Beira e
Sernancelhe.
dos os apoios necessários.
Que experiências diferentes têm estas
duas vertentes, asfalto e terra?
Basicamente é a grip, a tração. No asfalto temos muito mais tração, o carro não desliza, e permite travagens
mais fortes, curvar mais rápido. Na
terra a tração é muito menos, o pneu
não tem o mesmo comportamento, e
aqui é mais técnico do que rápido, se
bem que na terra também há troços
rápido.

Como é que se explicam que existam
vários praticantes mas pouco investimento na modalidade?
Não sendo generalista... Tirando o
futebol é com quase todas as modalidades, e às vezes até no futebol, tirando os clubes maiores. E isto acontece
em todo o país. Mas é uma realidade
com que temos que viver e tentar ultrapassar da melhor forma, que é o
que tenho tentado fazer.

Continuam a ser os “paitrocínios” a
ajudar a manter o sonho vivo?
Sim, quando falamos em “paitrocioníos” falamos do apoio dos pais mas
Quais são os grandes objetivos para a também em dinheiro próprio. Diria
que 95 por cento dos pilotos metem
próxima época?
Tenho muita vontade, já não é de ago- dinheiro para correr. Num universo
ra, de participar no nacional de ralis de 100, um ou dois não precisam de
nas duas rodas motrizes. Porque sei o fazer.
Sente que é um piloto diferente desde
há dois anos?
Sou mais piloto do que era em 2015.
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Perdem-se talentos por causa do fator económico?
Não tenho duvidas que há muitos
pilotos portugueses que ao longo da
história teriam feito excelentes carreiras e não as tiveram por falta de
apoios.
O que é preciso para se ser um bom
piloto?
Primeiro temos que estar bem fisicamente, um piloto é um atleta.
Uma pessoa que não esteja numa
boa forma física mais facilmente
vai estar desconcentrado, a reação
é mais lenta. Não é fácil fazer ralis,
transpiramos muito... Depois há o
nervoso miudinho, o stress, a pressão e para isso é preciso estar bem
psicologicamente.
E no que diz respeito ao carro. Como
se vai trabalhando ao longo da época?
É preciso fazer uma manutenção
adequada e atempada. Os carros de
ralis funcionam muito por quilómetros, o motor, a transmissão...

A ideia de que um piloto tem que perceber de mecânica é verdade?
É fundamental. Durante a prova as
únicas pessoas que podem mexer
no carro, sem ser no parque de assistências, é o piloto e co-piloto. Se
não perceberem podem desistir por
uma coisa simples, por isso é bom
ter conhecimentos por mais básicos
que sejam.
E o co-piloto? Outra peça importante...
No meu caso, o meu co-piloto é o
Pompilio, e nisso estou safo, é mecânico! Mas claro que se um piloto
tem que ter determinadas características, o co-piloto também.
E não é nada fácil dar notas num
carro aos saltos, a olhar para um caderno.
Como gostava de se ver daqui a uns
anos?
Gostava de ter mais títulos. Mas
gostava, sobretudo, de continuar
com a mesma vontade de fazer mais
e melhor.
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Carro é o preferido nas deslocações
CIDADÃOS ANDAM POUCO
DE TRANSPORTES PÚBLICOS E
PREFEREM USAR O CARRO. A
RAZÃO: HÁ POUCA OFERTA NO
TRANSPORTE COLETIVO

O

automóvel continua a ser
um dos meios de transporte por excelência. Setenta
por cento da população da Região
Viseu Dão Lafões usa o transporte individual como principal modo
de deslocação. Razões profissionais,
deslocações para o trabalho e para
a escola são os principais motivos
de mobilidade nesta zona. Em média, a duração de uma viagem é de
17 minutos. Estas são algumas das
conclusões do Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes Viseu Dão Lafões, um documento que
vai servir de referência às decisões a
tomar pelos 14 municípios que integram a CIM em matéria de transportes, mobilidade, sustentabilidade e acessibilidade.
No diagnóstico efetuado à forma
como nesta região as pessoas se deslocam, verifica-se que o transporte
coletivo não é uma prioridade pelo

facto de não existir uma rede que
vá de encontro às necessidades da
população. Este tipo de transporte
está, aliás, muito assente na oferta
escolar e durante o período de aulas.
Por outro lado, verifica-se que o
parque automóvel apresenta disparidades entre concelhos uma vez
que a população dos municípios
também é muito variável. Evidencia-se a dimensão do parque automóvel em Viseu que detém cerca de
39 por cento do total existente na região. Tondela detém cerca de 11 por
cento, cabendo aos restantes municípios valores não superiores a 8 por
cento cada.

O mercado automóvel voltou a crescer acima dos dois
dígitos no mês de maio, tendo registado uma variação homóloga de 13,5 por cento e 27.171 unidades
matriculadas.
Em termos acumulados, nos cinco primeiros meses
do ano, foram colocados em circulação 119.291 novos
veículos automóveis, o que representou uma variação
homóloga positiva de 7,8 por cento.

Fonte: ACAP
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Neste período foram comercializados no nosso país
23.652 automóveis ligeiros de passageiros, ou seja,
mais 13,4 por cento do que no mês homólogo do ano
anterior. Nos cinco primeiros meses de 2017 as vendas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram
102.351 unidades, o que se traduziu numa variação
positiva de 7,4 por cento relativamente a período homólogo de 2016.
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“Super Hugo”,
o piloto que trata a
condução por tu
Hugo Lopes, da AMSPORT, é atualmente um dos pilotos de destaque
na região de Viseu na sua geração.
Encontra-se a disputar o Troféu
DS3 R1 em paralelo ao Campeonato Nacional de Ralis, aos comandos
de um Ford Fiesta R2 com o qual
continua a dar nas vistas e a vencer
PEC’s à geral contra máquinas bem
superiores à sua em termos de potência.
É um jovem piloto viseense ainda 19
anos e, como os mais entendidos já
auguram, com um promissor futuro pela frente.
Nascido a 5 de Junho de 1997, Hugo
Ricardo Oliveira Lopes, no mundo
das corridas simplesmente Hugo
Lopes ou, desde os tempos do Ralicross, como Rodrigo Vasconcelos o
batizou - “Super Hugo”, desde cedo
mostrou a apetência e a capacidade para tratar os automóveis e a sua
condução por tu.
Filho de José Cruz, fundador da

AMSPORT e ainda hoje piloto e ex-campeão de Ralis Históricos e Vice-Campeão de Ralicross em 2014,
Hugo Lopes entrou diretamente para o automobilismo pela porta do Ralicross em 2011, na altura
com 13 anos e aos comandos de um
Peugeot 205, veículo com o qual fez
metade da temporada, concluindo
a mesma com um Peugeot 106. Ao
longo de toda a época evolui e proporcionou momentos fantásticos de
verdadeira competição, onde as disputas com Rafael Lobato ficaram na
memória de todos os que se deslocavam às pistas. Terminou a época
como vice-campeão. Em 2012, com
o mesmo carro, repete o resultado e
sagra-se novamente vice-campeão.
Em 2013, Hugo Lopes, então com 16
anos, ainda ao volante do Peugeot,
atinge o objetivo mais aguardado de
todos: o título na classe de iniciação
conjugado com o vice-campeonato
no Troféu Ernesto Gonçalves.

O ano de 2014 marcou a transição
do piloto para a classe dos mais velhos e, ainda com a mesma viatura, sagra-se novamente campeão
nacional da divisão Super Nacional. Nesse mesmo ano e com o título assegurado na penúltima prova
(Montalegre), Hugo recebe de presente a oportunidade de conduzir a
viatura com que o seu pai participava na divisão principal do campeonato, um Peugeot 306 T16 com 500
cavalos em Lousada, a última prova.
O resultado final foi o 4º lugar entre
a elite e tornou-se com isso o piloto mais jovem de sempre a conduzir
um Super Car em condições oficiais
de corrida.
Depois de um ano de 2015 a amadurecer entre algumas provas de Ralicross e outras de Ralis aos coman-
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dos de um Citroen Saxo KitCar,
Hugo Lopes preparava a entrada em
2016 tendo em vista a participação
no único troféu monomarca existente em Portugal, o DS3 R1 Challenge.
Aos comandos do DS3 R1, Hugo
Lopes foi evoluindo prova após prova, tendo conseguido uma vitória
no Rali de Viana e entre duas desistências e alguns 2º e 3º lugares,
termina o Troféu em 3º lugar, carimbando assim passaporte para a
participação no famoso e prestigiado Rally du Var – Nice, França onde
arrecadou a distinção de melhor
português e um dos jovens pilotos
que mais deu nas vistas nessa dura
e exigente prova.
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