
ANEXO 4 - REGRAS DE SEGURANÇA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 

 

O sucesso de uma missão de socorro depende de vários fatores associados à 

segurança das equipas. Para aumentar a eficiência da missão, o fator tempo é 

primordial para o sucesso da mesma, portanto é importante chegar rápido mas sempre 

nas melhores condições de segurança. 

Para o efeito é imprescindível a implementação de um conjunto de regras de 

segurança associadas à condução defensiva: 

Prestar a máxima atenção 

Tenha o máximo de atenção na condução e seja consciente. 

Não conduza debilitado 

Se não se encontrar nas melhores condições para conduzir, não o faça. 

Utilize o cinto de segurança 

O cinto de segurança é a ferramenta mais eficaz na prevenção e 

proteção de um acidente automóvel. 

Conduza com precisão 

Ao conduzir com precisão vai fazê-lo como recomendam os manuais 

escolares e as suas falhas serão nulas. 

Mantenha uma visão ampla sobre a estrada 

Ao ter um campo de visão alargado ficará em alerta constante para os 

perigos que possam surgir. 

Conduza de uma forma previsível 

Ao ser previsível vai contribuir para a eficiência da condução. 

Sinalize sempre as suas intenções 

Sempre que mude de direção ou execute alguma manobra, sinalize-a. 

Evite as distrações 

Seja concentrado na condução. 

Mantenha a pressão dos pneus do seu veículo 

O bom estado do seu veículo garante uma melhor condução. Tenha em 

atenção a componente mecânica do seu carro. 



Reconheça as suas limitações físicas 

Reconheça as suas insuficiências, pois, assim fortalece os seus pontos 

fracos. 

Tenha um bom período de descanso 

O descanso é um dos maiores segredos para a boa condução. 

Faça mudanças de direção seguras 

Quando mudar de direção olhe uma, duas ou três vezes para se 

certificar que pode avançar. 

Não circule com objetos soltos ou desprendidos 

Num acidente tudo o que não está preso, pode virar-se como uma arma 

contra os seus ocupantes. 

Segurança na cabine 

Regule e ajuste todos os dispositivos do veículo (bancos, espelhos, 

volante, etc) 

Conduza com velocidade moderada 

Em conformidade com as condições que afetam a condução (veículo, 

estradas meteorologia, etc.) implemente a velocidade adequada a cada 

situação. 
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