
Com a chegada do verão são muitos os portugueses 
que partem para férias, entre os quais se encontram, 
naturalmente, colaboradores dos CTT. 

Se vai utilizar o automóvel ou outro veículo nas suas 
deslocações, tenha em consideração um conjunto de 
princípios que, no âmbito do programa da Carta Europeia de 
Segurança Rodoviária (CESR), o ajudará a desfrutar de umas 
férias seguras e aprazíveis.

Antes de viajar verifique:

• Se se sente bem, a nível físico e psicológico. 

• Se o seu veículo se encontra em boas condições (pneus 
em bom estado e com a pressão certa, travões e luzes a 
funcionar, óleo, amortecedores, direção, dispositivos de 
sinalização operacionais, etc.).

• Se a carga vai bem acondicionada, presa e distribuída.

• Regule o banco convenientemente para alcançar todos  
os comandos com facilidade.

• Ajuste os espelhos. 

• Aperte sempre o cinto de segurança, certificando-se  
que os seus familiares também o fazem.

Na estrada:

• Mantenha uma velocidade adequada ao tráfego,  
piso e estado do tempo.

• Guarde a distância de segurança.

• Conserve um posicionamento adequado na  
faixa de rodagem.

• Evite hesitações e manobras perigosas.

• Promova paragens de descanso em viagens longas  
e beba um café. Não se esqueça: fadiga e condução  
são incompatíveis.

• Para evitar fadiga e sonolência abra as janelas,  
ligue o rádio, converse. 

• Faça refeições ligeiras.

• Beba muita água. Nunca beba álcool antes e  
durante a condução.

• Não utilize o telemóvel enquanto conduz,  
evitando mesmo o kit mãos livres.

Em síntese, avalie corretamente os riscos e adote práticas 
que minimizem a probabilidade de ocorrência de acidente. 
Lembre-se que, nesta época, o tráfego aumenta e com ele 
a sinistralidade. E cerca de 95% dos acidentes acontecem 
devido a falha humana. Conduzir em segurança ajuda a 
antecipar situações perigosas e a evitar acidentes. 

Vá de férias e regresse em segurança!

+ Prevenção é proteção.
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