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Só Portalegre baixou registo face a 2016 

Multas por falta do cinto
de segurança aumentam
nos distritos de Beja e Évora
n Roberto Dores

A GNR no Alentejo 
registou, desde o início 
do ano, 227 infrações 
relacionadas com o 

uso de cinto de segurança e 
sistemas de retenção para crianças 
(SRC) entre os três distritos, 
segundo avançou aquela força 
policial. Um número que 
representa um aumento de oito 
infrações face às 219 registadas em 
2016, traduzindo um desvio da 
tendência de diminuição que é 
transversal ao resto do país.

Entre os três distritos 
alentejanos, apenas Portalegre 
seguiu a tendência nacional, 
exibindo uma descida das 
infrações de 50 multas em 2016 
para 45 em 2017, enquanto Beja 
subiu de 114 para 121 e Évora de 
55 para 61.

Os dados foram agora revelados 
pela Guarda Nacional Republicana, 
que tem vindo a intensificar a 
fiscalização nesta área nas vias e 
estradas onde estas infrações são 
mais frequentes, tendo na última 
semana levado a cabo uma nova 
operação que contabilizou um 
total de 37 infrações na região por 
falta de cinto de segurança e 
quatro por falta do designado 

sistema de retenção para crianças. 
Beja voltou a estar na frente com 
23 casos, Évora nove e Portalegre 
cinco.

A operação estendeu-se a todo 
o país, tendo sido fiscalizados mais 
de 11 mil veículos e detetadas 
1368 infrações por falta ou 
incorreta utilização do cinto de 
segurança.

Motivos de sobra para que 
fonte oficial da GNR alerte que “a 
utilização destes dispositivos 
reduz a ocorrência e a gravidade 
de lesões sofridas pelos ocupantes 
de uma viatura em caso de 
acidente de viação”, justificando 
assim o facto dos militares terem 
procurado dar “particular 
atenção” às ações de prevenção e 
fiscalização desta matéria. A 
operação de fiscalização da GNR 
envolve militares da Unidade 
Nacional de trânsito e dos 
Comandos Territoriais e enquadra-
se no plano europeu do TISPOL, 
organismo que congrega todas as 
polícias de trânsito da Europa.

Já quanto à sinistralidade 
rodoviária nas estradas - no 
período entre 1 de janeiro e 15 de 
março - foram contabilizados mais 
acidentes face a 2016 (903 contra 
865), mas há menos mortos e 
menos feridos graves. No ano 

passado, até esta altura, nove 
pessoas tinham perdido a vida na 
estrada - três em cada distrito - 
enquanto em 2017 há a lamentar 
três mortes no Alentejo, duas em 
Beja e uma em Portalegre. Em 
2015 a região já lamentava 12 
vítimas por esta altura, tendo Beja 
somado oito mortes.

Os feridos graves também 
diminuíram na região, de 52 para 
42, quando em 2015 eram 34, 
segundo os dados da Autoridade 
Nacional de Segurança Rodoviária, 
que dizem respeito às vítimas cujo 
óbito foi declarado no local do 
acidente ou a caminho do 
hospital.

De acordo com as autoridades, 
a maioria dos acidentes continua 
a ocorrer em retas, com embates 
ocorridos devido a despistes, 
enquanto uma significativa 
percentagem dos sinistros teve 
origem no excesso de velocidade, 
embora os documentos permitam 
concluir que os automobilistas 
estão mais cautelosos na questão 
da velocidade excessiva.

Já em relação ao uso do 
telemóvel mantêm-se os abusos 
entre os condutores, tendo sido 
detetadas mais mil infrações por 
uso indevido do telefone durante 
a condução nas nossas estradas.

Professores precários nas escolas do Alentejo
 
O Sindicato dos Professores 

da Zona Sul (SPZS) fez um 
levantamento do número de 
professores com vínculo 
precário nas escolas do 
Alentejo e Algarve, apontando 
o exemplo do agrupamento de 
Escolas de S. Teotónio, em 
Odemira, onde existem 21 

docentes contratados, num total 
de 58 docentes, o que corresponde 
a 36% de professores com vínculo 
precário. Para o SPZS, “a 
precariedade docente não é uma 
inevitabilidade, sendo um dos 
graves problemas que afecta 
docentes e investigadores”. 
Segundo o Sindicato, nos distritos 

de Portalegre, Évora, Beja e 
Faro “o número de horários 
anuais e completos que foram 
lançados para contratação 
como necessidades temporárias 
do sistema, neste ano lectivo, 
correspondem, na sua maioria, 
a necessidades permanentes 
das escolas”.


