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Introdução
Este pacote informativo destina-se aos
camionistas que não visitam regularmente as
instalações da Crossrail. Abrange aquilo que
necessitam de saber sobre a partilha da via
pública em Londres com utentes vulneráveis;
e alguma informação básica sobre a sua
segurança e a segurança do seu veículo.

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
2

CRL1-XRL-R5-GUI-CR001-50001 - Portuguese

Pacote Informativo
do Camionista Crossrail
Crossing the Capital
Para um ciclista, o risco de morte numa colisão comConnecting
um camiãothe
é UK

25 vezes superior quando comparado ao mesmo risco numa colisão
com um veículo ligeiro!
Os fatos
Uma grande proporção das colisões entre camiões e ciclistas em Londres tem lugar em
interceções, especialmente em rotundas e viragens à esquerda. A análise destas colisões revela
que quase metade das que resultam na morte de um ciclista ocorre durante manobras de viragem
à esquerda em interceções. Em quase todos estes casos, o camionista não viu o ciclista ou não lhe
deu espaço suficiente.

As causas
Os camionistas
Ignoram a necessidade de:
• Verificar os espelhos retrovisores
• Deixar espaço suficiente
• Controlar a velocidade
• Concentrar-se

“A Segurança é a
prioridade máxima
em tudo aquilo que
fazemos”

• Estar em condições de conduzir
Os ciclistas
Ignoram a necessidade de:
• Circular racionalmente
• Atender aos avisos
• Ver e planear com antecedência
• Avaliar os riscos
•Ouvir ou concentrar-se
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Partilhar a via
pública com utentes
vulneráveis em Londres

Crossing the Capital
Connecting the UK

Tipos de ciclistas em Londres
Os ciclistas ocasionais e as crianças circulam muitas vezes a velocidades baixas, de 5 a 10 mph (8
a 16 km/h). Os adultos usam às vezes bicicletas de montanha básicas sem luzes. Podem não ter as
capacidades de controlo e observação de outros ciclistas. Circulam às vezes pelo passeio e entram na
faixa de rodagem sem dar atenção aos veículos que já lá estão. A forma como circulam é às vezes errática
– assegure-se de lhes dar espaço suficiente quando os ultrapassar.

Os ciclistas que usam regularmente a via pública circulam
entre 10 e 15 mph (16 a 24 km/h). Tendem a usar bicicletas
“de cidade”, em que o ciclista tem uma posição ligeiramente
mais direita. Podem usar roupas de alta visibilidade ou
roupas normais.
Irão mais provavelmente passar pelo meio de uma fila de
trânsito para tentar alcançar a frente.
Tendem a circular a uma distância aproximada de meio
metro do passeio. Isto permite-lhes evitar buracos ou outros
problemas da superfície da faixa de rodagem.
Ao passar por veículos estacionários podem deixar uma
distância ainda maior relativamente aos mesmos, já que a
abertura súbita das portas constitui um perigo significativo
para os ciclistas.

Os ciclistas experientes procuram acompanhar o tráfego
citadino normal, mantendo uma velocidade que pode ir até,
ou até mesmo ultrapassar, as 20 mph (32 km/h). Cobrem
geralmente distâncias mais longas – 6 milhas ou mais.
Pode esperar que os ciclistas experientes se mantenham
a meio da faixa em muitos casos, especialmente quando a
via é demasiado estreita para uma ultrapassagem segura.
É mais provável que os veja ultrapassar uma fila de trânsito
pelo lado de fora – isto torna-os mais visíveis para os outros
veículos quando atravessam um cruzamento. É mais provável
que usem vestuário específico para ciclismo e bicicletas tipo
“de corrida”. Poderão ser mais decididos, aproveitando os
intervalos do tráfego e fazendo valer as regras da prioridade
– não espere que lhe deem passagem pelo simples fato de
serem mais pequenos!

Descrições fornecidas pelo
Cyclists’ Touring Club (CTC)
a organização nacional de ciclistas,
em colaboração com a London
Cycling Campaign (LCC)
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Princípios para a
partilha segura da via
pública em Londres
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Consciencialização para a presença de ciclistas
• Esteja preparado para a existência de mais ciclistas em volta do camião do que
aqueles que consegue ver
• Verifique e volte a verificar todos os retrovisores antes de arrancar, fazer
qualquer manobra ou parar
• Tenha em atenção o fato de que os ciclistas podem parecer vacilantes quando
tentam evitar buracos ou tampas de sarjetas e resistir à deslocação de ar
provocada por veículos maiores

Assumir a responsabilidade
• Dê aos ciclistas tanto espaço quanto seja possível
• Não entre nas linhas de paragem avançadas nos cruzamentos
• Estabeleça contacto visual com os ciclistas para que eles o vejam
• Não pressuponha que o ciclista o ouviu aproximar-se – ele poderá ser surdo,
não ouvir bem ou estar a ouvir música pelos auscultadores
• Dê sempre passagem a peões e crianças que tenham começado a atravessar
a rua – poderão ser surdos, não ouvir bem ou estar a usar auriculares

O seu ambiente
• Não se esqueça que o tamanho do seu camião significa que um ciclista, um
motociclista ou um peão ficará sempre mal até mesmo numa colisão ligeira
• Certifique-se de que o seu veículo está equipado com espelhos de segurança,
barras de proteção inferior e sensores laterais para maximizar a visibilidade e
ajudar a detetar ciclistas

7. 5 T

• Mantenha-se sempre em controlo e nunca use um telemóvel ou um rádio CB
quando estiver a conduzir
• Planeie as suas manobras e dê espaço e tempo suficiente para os ciclistas,
especialmente quando virar à esquerda e nas rotundas
• Use um sinaleiro para fazer marcha-atrás ou manobras difíceis
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Colisões com
utentes da via
pública vulneráveis
Ciclistas e Colisões
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Há 6 principais tipos de colisão entre ciclistas e camiões,
que representam a maioria dos ciclistas mortos nestas
colisões.
• O camião a virar à esquerda não vê o ciclista
• O camionista abre a porta da cabina à passagem de um
ciclista
• Ultrapassagem do ciclista pelo camião
• O camião a virar à direita não vê o ciclista
• O camião circula demasiado próximo e embate
no ciclista
• O camionista não vê o ciclista entrar na estrada
Numa colisão entre um camião e um ciclista, é sempre
o ciclista que fica ferido ou morre. Os condutores
profissionais têm uma responsabilidade especial de ter
sempre todo o cuidado para evitar colisões ou situações
de quase-colisão com ciclistas (ver “causas de colisões”
neste pacote informativo).

Outros utentes vulneráveis
Os camionistas Crossrail têm de ter um cuidado especial ao
partilhar a via pública com motociclistas, cadeiras de rodas
motorizadas, veículos de mobilidade e peões, crianças e
deficientes.

É especialmente importante dar
atenção ao seguinte:
1. Ter cuidado na proximidade de escolas e infantários às
horas de entrada e saída
2. Os utilizadores de cadeiras de rodas motorizadas e
veículos de mobilidade poderão não o ter visto ou ouvido
se vier de trás
3. Mantenha-se sempre atento às crianças que correm para a
estrada ao sair da escola, de autocarros ou automóveis
4. Dê prioridade aos peões se eles começarem a atravessar
uma rua para a qual está a virar, especialmente se tiverem
crianças com eles
5. Nos cruzamentos, pense e esteja atento a veículos
motorizados de duas rodas - eles podem aparecer de
repente a ultrapassar
6. Respeite os avisos e sinais na proximidade de escolas, lares
de idosos, hospitais e clínicas – eles alertam-no para a
existênciade utentes da via pública vulneráveis, pelo que
deve exercer um cuidado especial.
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Causas de colisões
com utentes da via
pública vulneráveis
ABERTURA DE PORTAS

CICLISTA A ENTRAR NA VIA

Olhe sempre pelo retrovisor
antes de abrir a porta da cabina!

Esteja atento aos ciclistas que
entram na via!

O camionista abre a porta
à passagem de um ciclista

O ciclista sai do passeio
à frente do camião

DEMASIADO PRÓXIMO

Crossing the Capital
Connecting the UK

Estes 6 tipos
de colisão
representam
quase metade
de todas as
colisões fatais
que envolvem
ciclistas e camiões

VIRAGEM À ESQUERDA

Guarde a distância de segurança!

Verifique os ângulos mortos,
volte a verificar antes de virar!

O camionista atropela o ciclista
à sua frente ou ao fazer marchaatrás

Ao virar à esquerda, o camionista
não vê o ciclista junto à berma
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Causas de colisões
com utentes da via
pública vulneráveis
ULTRAPASSAGEM

VIRAGEM À DIREITA

O camionista não dá espaço
suficiente ao ciclista!

O camionista não vê o ciclista
e cruza-se-lhe à frente!

O camionista não dá espaço
suficiente ao ciclista

O camionista não vê o ciclista e
cruza-se-lhe à frente

Crossing the Capital
Connecting the UK

Colisões
(continuação)

Lembre-se que o Código da
Estrada exige que se tenha
sempre um cuidado especial ao
partilhar a via pública com utentes
vulneráveis – aplicam-se
as regras 162 a 183 e 204 a 218!
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O bem-estar
do condutor
Mantenha-se em forma
• Certifique-se de que o seu banco está na posição
correta e mantenha uma boa postura durante a
condução

Evite a fadiga

Crossing the Capital
• A fadiga é um fator muito importante
nos
Connecting
the UK
acidentes rodoviários
• O cansaço causado por falta de sono

• Siga sempre os procedimentos corretos para a
movimentação manual de cargas

• O cansaço causado por padrões de sono
irregulares

• Regule a ventilação em trânsito lento ou estacionário

• Distúrbios do sono como a apneia
obstrutiva do sono devem ser tratados

• Faça uma alimentação sensata e beba bastante água
• Faça exercício leve e frequente

• Horas perigosas – 02:00 – 06:00 e 14:00 16:00 (especialmente após a comida)

Mantenha uma dieta equilibrada

A sua saúde geral

• Faça uma alimentação equilibrada mas variada

Se tiver sintomas de uma condição que possa afetar
a sua capacidade de conduzir em segurança, tem de
informar a sua entidade patronal e a DVLA e consultar
um médico

• Coma alimentos “de alto risco” em moderaç
• Hidratos de carbono de libertação lenta em vez de
açúcares rápidos
• Coma fibra para se manter regular
• Coma diariamente 5 porções de fruta e legumes
• Mantenha a ingestão de líquidos
• Recuse simplesmente as porções grandes!

• Epilepsia
• Diabetes
• Deterioração da visão
• Apneia obstrutiva do sono
• Outras condições médicas
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Utilização de
telemóveis e rádios CB
A política da Crossrail é que os telemóveis não
podem ser usados durante a condução de
qualquer veículo, especialmente veículos pesados
de mercadorias (LGV). Isto aplica-se igualmente ao
uso de kits “mãos-livres” ou auriculares bluetooth
para fazer/receber chamadas.

A política da Crossrail é que rádios CB e
transmissores de mão não podem ser usados
durante a condução de qualquer veículo
pesado de mercadorias (LGV).

Crossing the Capital
Connecting the UK

Centre-se sempre
na condução
porque partilhar
as ruas de
Londres com
utentes vulneráveis
requer
toda a sua
concentração!
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O álcool e a
política da Crossrail
Crossing the Capital
A Crossrail tem uma “Política de Tolerância Zero” relativamente
Connecting the UK

ao álcool

Esta política aplica-se a todo o pessoal, consultores, agências, trabalhadores temporários,
empreiteiros, terceiros e a todos os condutores de camiões e veículos comerciais que trabalhem
em instalações da Crossrail ou aí façam entregas!
A política da Crossrail Ltd é Zero mas alguns indivíduos
podem gerar até 5 microgramas de álcool em 100 ml de ar
expirado. Se um indivíduo registar uma leitura superior a 5
microgramas de álcool por 100 ml de ar expirado e inferior
a 13 microgramas de álcool por 100 ml de ar expirado, isso
poderá indicar a presença de álcool. No seguimento de um
resultado positivo do teste de alcoolémia (13 microgramas
ou mais por 100 ml de ar expirado) e confirmação por um
segundo teste, o indivíduo tem de ser retirado do serviço e
tem de ser acionado um procedimento disciplinar.

Que quantidade posso beber
se me quiser manter dentro do
limite?

Os efeitos do consumo excessivo de álcool podem
permanecer no sistema durante muitas horas e por isso a
“ressaca” pode muito bem estender-se pelo dia de trabalho
seguinte.

• O sexo (os homens tendem a processar o álcool
mais rapidamente que as mulheres)

Não existe uma forma segura de beber e ficar dentro
do limite. A quantidade de álcool necessária para
ultrapassar o limite varia de pessoa para pessoa.
Depende de:
• O peso do indivíduo

• O metabolismo individual
• Os seus atuais níveis de stress
• Se comeu ou não recentemente
• A idade (os jovens tendem a processar o álcool
mais lentamente)
Tenha atenção àquilo que bebe!

2,3

unids

1 pint de ale
de 4%

3

unids

1 pint de lager de
5,2%

3,4

unids

1 pint de cidra
de 6%

2

unids

1 copo grande
(250 ml) de vinho
de 12%

2

2

9

unids

unids

unids

1 gin tónico duplo

1 vodka dupla
(50 ml)

1 garrafa de vinho
de 12%
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A droga e a
política da Crossrail
Crossing the Capital
Connecting the UK

A Crossrail tem uma “Política de Tolerância Zero” relativamente
a droga e substâncias ilegais

Esta política aplica-se a todo o pessoal, consultores, agências, trabalhadores temporários,
empreiteiros, terceiros e a todos os condutores de camiões e veículos comerciais que
trabalhem em instalações da Crossrail ou aí façam entregas!

A política da Crossrail Ltd é Zero e, na prática, isto
significa que não pode abusar, possuir, consumir,
guardar (com exceção de medicamentos receitados ou
de venda livre) vender ou comprar drogas e substâncias
ilegais dentro ou fora do local de trabalho. Na
eventualidade de qualquer incidente deste tipo no local
de trabalho, isso será investigado e participado à Polícia.
Os efeitos de drogas e substâncias ilegais podem
manter-se no sistema durante muitas semanas pelo que
as consequências poderão durar muito mais do que
imagina!

Se estiver envolvido num acidente
rodoviário, a Polícia pedir-lhe-á que faça
um teste de alcoolémia e tire sangue
para verificar o nível de álcool no corpo.
A Polícia usará também testes de
redução da capacidade sensorial para
ver se a sua capacidade de conduzir foi
influenciadada por drogas.
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Colisões
deliberadas
Colisões deliberadas

Crossing the Capital
Connecting the UK

Os condutores da Crossrail necessitam de estar conscientes de que, dentro da área da M25,
existem grupos organizados de criminosos que visam especificamente as empresas que
operam frotas de veículos provocando colisões para defraudar as respetivas seguradoras.
A Polícia da capital lançou a iniciativa Operation Catcher destinada a identificar um delito
quando ele se verifica, instaurar processos judiciais aos infratores e, como resultado, reduzir a
incidência deste tipo de crime. Este tipo de crime também pode ser usado como parte de uma
tentativa de se apoderar do veículo.

O que são colisões deliberadas?
• Os criminosos usam 2 carros para apanhar uma vítima. Estes carros
colocar-se-ão à frente do seu veículo numa fila de trânsito normal.
O primeiro carro faz então uma travagem brusca ou uma manobra
inesperada que leva o segundo carro a travar de repente (muitas
vezes usando o travão de mão). Como resultado, o seu veículo
colide com este carro.
• O primeiro carro desaparece então enquanto o segundo, agora
danificado, para
• Os ocupantes do segundo carro culpam ostensivamente o carro
que desapareceu e mostram-se solidários com a sua vítima – você.
• Há frequentemente pelo menos 3 ocupantes no segundo carro.
• A informação do condutor do segundo carro já está, muitas vezes,
escrita e a documentação do seguro e o livrete estão no carro.
• O condutor do segundo carro fala inglês, mas os passageiros
poderão não falar a língua

Se pensa
que foi
envolvido num
acidente
provocado
a primeira coisa que
deve fazer é telefonar
para a Polícia. Ligue
0300 123 1212
e peça uma RESPOSTA a
OPERATION CATCHER
ou ligue 999

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
13

CRL1-XRL-R5-GUI-CR001-50001 - Portuguese

Atenção à
Segurança
As vulnerabilidades de segurança
dos camionistas incluem
• Nunca deixar as chaves na ignição quando o veículo não
está a ser usado
• Áreas usadas para guardar temporariamente artigos
perigosos ou de valor que não têm a segurança
necessária
• Quando não é controlado o acesso a áreas sensíveis onde
estaciona
• Informação de entregas, percurso e horário deixada à
vista ou acessível
• Dar boleia no veículo a uma pessoa desconhecida
• Falar irrefletidamente leva a que uma pessoa que queira
aceder ao veículo possa ouvir informação confidencial
sobre percursos, acesso a instalações e cargas. Conversar
ao pequeno- almoço pode parecer inocente, mas tem a
certeza que sabe quem está à escuta?

Crossing the Capital
Connecting the UK
O seu veículo e a carga podem
tornar-se um alvo
• O seu veículo, juntamente com a carga, poderiam ser
usados como arma móvel já que os terroristas poderiam
aceder a áreas que constituem alvos atraentes
• Uma carga ou um veículo roubado poderia ser usado
para um futuro ataque se transportar materiais tóxicos ou
químicos
• Algumas cargas que estão prontas ou a ser preparadas
para transporte são relativamente fáceis de transportar
depois de roubadas
• Se conduz um camião ou uma carrinha distintamente
identificada e segue habitualmente um determinado
percurso ou meio de acesso, o veículo não levantará
suspeitas se for conduzido por um terrorista!

Mantenha-se vigilante e, se
suspeitar de alguma coisa,
comunique-o.
Linha Confidencial Antiterrorista Ligue

0800 789 321

Se não ouve ou tem dificuldade em ouvir, pode usar
um telefone de texto ligando 0800 032 4539
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Todos nós temos o direito
de voltar para casa ilesos
todos os dias
Acreditamos que todos
os danos podem ser
evitados
Precisamos todos de
trabalhar em conjunto para
conseguir isto

Contactos chave
• P
 ara perguntas de caráter geral e segurança
relativa ao projeto.
Balcão de ajuda Crossrail
0345 602 3813

• R
 oubos de veículos de mercadorias ou
veículos roubados.
TruckPol
02476 516 246

• Se tiver suspeitas, participe-as.
	Departamento antiterrorista da
Metropolitan Police
0800 789321

• Acidentes provocados.
Metropolitan Police Operation Catcher
0300 123 1212 or 999

• B
 em-estar e informação geral de saúde
NHS Direct
0845 4647
• S e tiver suspeitas, participe-as.
Serviço de Segurança
0800 111 4645

• I nformação sobre o transporte de
mercadorias perigosas por estrada.
	Department for Transport
Dangerous Goods
020 7944 2755
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