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ASSUNTO: - Proposta de Lei n.º 131/XII, em apreciação na Comissão.  

 
 

Analisada a Proposta de Lei n.º 131/XII, a Direção da ANIECA entende que: 

 

 

1. As medidas apresentadas nesta proposta contribuem positivamente para a promoção da 

mobilidade sustentável, criando condições para a circulação em segurança dos utentes mais 

vulneráveis (peões e ciclistas), o que merece o nosso total apoio. 

 

2. Estudos realizados recentemente demonstram que mais de 95 % dos condutores experientes 

(com carta de condução há mais de 5 anos) reprovaram ao realizar prova teórica igual à dos 

candidatos a condutor. Agrava que a maioria das questões erradas versa sobre as matérias 

que mais contribuem para a sinistralidade (ex: ultrapassagens). 

 

Desta forma, sugere-se que o artigo 123.º do Código da Estrada passe a considerar a 

possibilidade da renovação da carta de condução depender da frequência de curso de 

atualização de conhecimentos. 

 

3. É de louvar a iniciativa de reduzir o nível máximo de álcool tolerado, para os condutores de 

veículos pesados e para os recém encartados, nomeadamente os mais jovens. Ainda assim, 

entendemos que a redução é pouco ambiciosa, devendo aproximar-se do “consumo zero”. 

 

Sugere-se que a taxa de álcool máxima tolerada para estes condutores seja reduzida para 0,1 

g/l. 

 

4. A circulação nas rotundas sempre suscitou dúvidas entre os condutores, instrutores, 

examinadores e outros profissionais. A intenção demonstrada em criar normas específicas 

para circulação neste tipo de vias é positiva. Contudo, ao defender-se, na alínea d) do n.º 1 

do artigo 14.º-A, que “os condutores devem utilizar a via de trânsito mais conveniente ao 

seu destino”, retira efeito útil à previsão da alínea c) do mesmo n.º 1. 

 

Sugere-se, assim, que a aludia alínea c) do n.º 1 do artigo 14.º-A seja eliminada, passando a 

atual alínea d) a c). 
 
 

Com os melhores cumprimentos. 
 

Lisboa, 05 de Junho de 2013. 

 

 

O Presidente da Direcção 

 

Fernando Santos 


