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● A perceção de segurança afeta diretamente as intenções e decisões;

● A perceção do risco pode ter uma influência no incentivo
ou desencorajamento do ciclismo;

● Analisar e estudar a segurança percebida
é fundamental para desenvolver políticas
de incentivo ao ciclismo urbano.
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PI1: Onde e quando ocorrem acidentes ou quaseacidentes na rede cicloviária?

PI2: Quais os indicadores que podem contribuir para a perceção inconsistente de risco objectivo por
ciclistas e não ciclistas?

PI3: Qual é a relação custo-benefício das medidas corretivas das infraestruturas de segurança
cicloviária e a correspondentemodificação da percepção de risco por parte dos cidadãos?

PI4: Quando é que ciclistas e não ciclistas ajustam a sua perceção de segurança após as intervenções
nas infraestruturas cicláveis ou apósmelhorias de formação e sensibilização?
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● Perceções de risco, segurança e conforto podem afetar significativamente a escolha dos ciclistas;

● Quase-acidentes podem ser usados como medidas substitutas de acidentes;

● Ciclistas reportaram envolver-se numa variedade de comportamentos de risco;

● O risco de colisão percebido depende tanto do veículo de uso quanto do veículo de interação;

● A idade é outro fator importante a ser considerado perceção de perigo;

● Ciclovias são percebidas como mais seguras;

● A segurança nas rotundas para pessoas que andam de bicicleta é de grande preocupação.
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● Perceção de risco subjetivo num determinado local pode divergir significativamente do risco objectivo;

● Novas possibilidades para a investigação e compreensão dos fatores determinantes do risco percebido;

● Uso do mapeamento dos movimentos oculares para conectar a percepção de risco com a atenção;
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● O estado incentiva as pessoas a usar bicicletas através da melhoria das infraestruturas e do
desenvolvimento de sistemas de partilha de bicicletas;

● A disponibilização de infraestruturas adequadas e seguras para ciclistas é um fator de sucesso;
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Introdução
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▪ Nos últimos anos tem existido um incentivo para as cidades europeias conseguirem 

um equilíbrio mais sustentável na utilização dos meios de transporte, incentivando 

as deslocações a pé, a utilização da bicicleta e dos transportes públicos. Por outro 

lado, tem existido um desincentivo à utilização de transportes individuais 

motorizados, sobretudo o automóvel.

▪ Em termos de mobilidade, em Portugal, as maiores alterações verificadas nos 

últimos anos registaram-se nos níveis de utilização de bicicletas, de motociclos e de 

trotinetas elétricas (nos anos mais recentes) – com consequências na sinistralidade 

rodoviária:

• Motociclos (2010-2019): +107% de feridos leves, 65% de feridos graves, 2,7% 

mortos;

• Bicicletas (2010-2019): + 88% de feridos leves, 58% de feridos graves, -21% de 

mortos;

• Trotinetas elétricas: desconhecido.
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Sumário/objetivos
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▪ Utilização de meios de transporte em Portugal e outros 22 países europeus.

▪ Perceção de segurança de meios de transporte em Portugal e outros 22 países 

europeus.

▪ Sinistralidade rodoviária em Portugal e outros 29 países europeus, por meio de 

transporte.

▪ Relação entre a sinistralidade e a utilização dos meios de transporte, por país.

▪ Relação entre sinistralidade e a perceção de segurança, por país.
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Materiais e métodos

5410º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

E-Survey on Road Users’ Attitudes (ESRA - www.esranet.eu) – 2018 [1,2]

▪ Utilização autodeclarada de meios de transporte: % de “pelo menos 4 dias por 

semana” (principal meio de transporte).

▪ Perceção de segurança: média de uma escala de escala de 0 = “muito inseguro” a 

10 = “muito seguro”. 

Sinistralidade rodoviária – 2017-2019

▪ Vítimas mortais por milhão de habitantes – media anual entre 2017 e 2019.

• Dados do relatório “Annual statistical report on road safety in the EU 2020” do 

Observatório Europeu de Segurança Rodoviária [3].

• Dados da população de 2018 do Eurostat [4].

07-07-2022 - T4. Sistema Seguro - Segurança da Circulação Rodoviária
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Utilização de meios de transportes e perceção de segurança
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Utilização de meios de 

transporte e perceção de 

segurança, em Portugal 

e no conjunto dos 23 

países europeus do 

ESRA.

Utilização de meios de 

transporte: “Durante os últimos 

12 meses, com que frequência 

utilizou cada um dos seguintes 

meios de transporte?” - % de 

pelo menos 4 dias por semana;

Perceção de segurança: 

“Quão seguro ou inseguro se 

sente ao usar os seguintes 

meios de transporte?” - média 

das respostas numa escala de 

11 pontos de 0 “muito 

inseguro” e 10 “muito seguro”.
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Utilização de meios de transportes
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Utilização de meios de 

transporte, por país.

Utilização de meios de transporte: 

“Durante os últimos 12 meses, 

com que frequência utilizou cada 

um dos seguintes meios de 

transporte?” - % de pelo menos 4 

dias por semana.
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Utilização de meios de transportes
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Utilização de meios de 

transporte, por país.

Utilização de meios de transporte: 

“Durante os últimos 12 meses, 

com que frequência utilizou cada 

um dos seguintes meios de 

transporte?” - % de pelo menos 4 

dias por semana.
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Utilização de meios de transportes
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Utilização de meios de 

transporte em Portugal, por 

sexo, grupo etário, nível de 

escolaridade e local de 

residência.

Utilização de meios de transporte: 

“Durante os últimos 12 meses, 

com que frequência utilizou cada 

um dos seguintes meios de 

transporte?” - % de pelo menos 4 

dias por semana.
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Sinistralidade rodoviária
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Vítimas mortais por milhão 

de habitantes em 30 países 

europeus – média anual de 

2017 a 2019.

Os países com dados do ESRA 

são identificados a cinzento-

escuro; o valor da Europa refere-

se ao número de vítimas mortais 

por milhão de habitantes dos 30 

países apresentados.
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Sinistralidade rodoviária vs. utilização de meios de 
transporte
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Utilização dos meios de 

transporte (% de pelo 

menos 4 dias por semana –

em 2018) vs. sinistralidade 

rodoviária (vítimas mortais 

por milhão de habitantes –

média anual de 2017 a 

2019) em 21 países 

europeus.

R – Coeficiente de Correlação de 

Pearson.
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Sinistralidade rodoviária vs. perceção de segurança
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Perceção de segurança 

(média da escala de 0 

“muito inseguro” a 10 

“muito seguro” – em 2018) 

vs. sinistralidade rodoviária 

(vítimas mortais por milhão 

de habitantes – média anual 

de 2017 a 2019) em 21 

países europeus.

R – Coeficiente de Correlação de 

Pearson.
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Principais conclusões
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▪ Os portugueses privilegiam o automóvel como meio de transporte em detrimento do transporte público ou de outros 

meios de transporte sustentáveis.

▪ Portugal era, em 2018, entre os 23 países europeus do ESRA, o país com menor percentagem de utilização de 

bicicletas, com apenas 3.5% dos portugueses a referirem que utilizam a bicicleta pelos menos 4 dias por semana.

▪ Entre 2017 e 2019, Portugal foi o segundo país europeu com maior número de vítimas mortais de veículos de 2 

rodas a motor por milhão de habitantes, entre os 30 países analisados. 

▪ O incentivo à utilização de meios de transporte mais sustentáveis em detrimento ao automóvel – mais deslocações a pé, 

a utilização da bicicleta e mesmo de veículos de 2 rodas a motor – deve ser acompanhado de medidas que garantam 

a segurança de todos os utentes da estrada. 

▪ As medidas para melhorar a segurança rodoviária devem-se focar nos três elementos do sistema rodoviário: na 

infraestrutura, nos veículos e nos comportamentos de todos os utentes da estrada. 
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/ As concessões rodoviárias da Ascendi foram atribuídas entre 1999 e 2010.

/ Os projetos contemplaram a instalação de barreiras de segurança de acordo com as

disposições legais e normativas então em vigor.

/ Ao longo dos anos verificou-se uma evolução de vários conceitos técnicos associados aos

sistemas de retenção rodoviários que foram reconhecidos e transcritos para normativos de

cumprimento obrigatório ou meramente orientador emitidos por entidades nacionais e europeias.
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/ A Norma Europeia EN1317 para os Sistemas de Retenção de Veículos, foi publicada durante a

fase de construção das concessões.

/ A norma não especifica os requisitos relativamente à seleção do tipo de barreira a instalar para

cada local/situação da via.

/ Por esse motivo, em 2010, o INIR publicou um Manual de Aplicação (versão preliminar),

elaborado pelo LNEC, que define as disposições a seguir para a instalação dos vários sistemas

de retenção rodoviários de acordo com a EN1317.
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GÉNESE DO PROGRAMA

/ Em 2018, a Ascendi contratou um estudo técnico para avaliar a conformidade da rede no que respeita à instalação de

Barreiras de Segurança tendo como referência o Manual de Aplicação do INIR e a EN 1317.

/ Face às necessidades de alteração identificadas, foram propostos 4 níveis de prioridade de intervenção, de acordo com a

tipologia e risco associado.

/ 02 PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BS’S

/ Sem prejuízo de concluir que os projetos de execução aprovados foram cumpridos, a Ascendi decidiu desenvolver o

Programa de Substituição de Barreiras de Segurança na rede Ascendi que visa atender aos níveis de prioridade

propostos.

/ O Programa foi integrado como uma das medidas no Plano de Ação de Segurança Rodoviária 2020-2023 da Ascendi onde

a empresa definiu como meta a redução anual de 5% das vítimas na rede.
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1. Separador central em vias desniveladas

3. Aterros de grande dimensão

4. Obstáculos e transições

PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO

/ 02 PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BS’S

2. Obras de Arte



71

Dia 7 Programa de Substituição de Barreiras 
de Segurança na Rede Ascendi

Sistema Seguro – Segurança da 
Circulação Rodoviária

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

O PROGRAMA

• 4 Prioridades de intervenção

• 6 Concessões rodoviárias

• Duração: até 2024

• Investimento estimado: 20M€

• Monitorização: contínua e anual

/ 02 PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BS’S
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FASES DO PROGRAMA

1. Levantamentos de campo detalhados para a caraterização das caraterísticas das barreiras
de segurança instaladas da rede.

2. Avaliação e identificação de todas as situações que necessitam intervenção.

3. Seleção da solução a implementar.

4. Elaboração de concurso para instalação das barreiras de segurança e efetivação da sua
instalação (com informação prévia ao Concedente e ANSR).

5. Cadastro (SIG) e Manutenção.

/ 02 PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BS’S
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LEVANTAMENTO NO TERRENO

/ Template desenhado para cada prioridade.

/ Contratação de serviços externos para caraterização do

estado atual das barreiras de segurança da rede.

/ Validação interna de todos os templates criados (cada

obstáculo origina um template).

/ Definição da solução a implementar em cada caso.

/ 03 IMPLEMENTAÇÃO
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SIG APP - Aplicação desenvolvida internamente para acompanhamento da instalação e manutenção

/ 03 IMPLEMENTAÇÃO
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INVESTIMENTO (2018 – 2021)

A autostrada A25 é parte da rede transeuropeia de transportes (TEN-T) e o investimento no âmbito do Programa

de Substituição integrou a proposta do consóricio nacional constituído no projeto CEF Road Safety 2018. O

projeto foi aceite e a CE apoiou em 20% dos 2,9M€ investidos, perfazendo um apoio de 580k€.

2018

2019

2020

2021

1 635 523 €

2 289 882 €

4 934 591 €

3 999 496 €

Investimento na ordem 

dos 13M €
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EXTENSÃO DE BARREIRAS INSTALADAS (2018 – 2021)

2018

2019

2020

2021

9,2 km

27,6 km

95,8 km

53,9 km

Cerca de 186 km de 

barreiras de segurança 

instaladas

/ 03 IMPLEMENTAÇÃO
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TIPOLOGIA E CLASSES DE DESEMPENHO DAS BARREIRAS DE SEGURANÇA INSTALADAS

/ Prioridades 1,3 e 4: Barreira de Segurança metálica, semi flexível, com perfil do tipo “ómega” e que incorpora o DPM.

• Nível de Retenção:

• Gravidade do Embate:

• Classe de nível de Largura Útil:

• Deflexão Dinâmica:

• DPM - Nível de Gravidade do Embate:

N2, H1 e H2 (barreira multinível)

B

N2W3; H1W3; H2W5

0.70m (N2); 0.74m (H1); 1.30m (H2)

Nível I (70Km/h)

/ Prioridade 2: Barreira de Segurança metálica, semi flexível, com perfil em “trionda” e com o respetivo DPM.

• Nível de Retenção:

• Gravidade do Embate:

• Classe de nível de Largura Útil:

• Deflexão Dinâmica:

• DPM - Nível de Gravidade do Embate:

H2

B

W2

0.60m ou 0.50m (dependendo do modo de fixação)

Nível I (70Km/h)

e

N2, H1 e H2 (barreira multinível)

A

N2W2; H1W4; H2W5

0.70m (N2); 1.10m (H1); 1.40m (H2)

Nível I (70Km/h)

/ 03 IMPLEMENTAÇÃO
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/ Ponto de situação em 2021:

• Todos os casos solucionados em 2019;

• Extensão instalada – 8 km;

• Investimento total – 500k€.

/ 03 IMPLEMENTAÇÃO - PRIORIDADE 1
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/ Ponto de situação em 2021:

• Instalação concluída nas obras de arte com altura de lancil reduzida (< 15 cm);

• Desenvolvimento, validação e certificação* (em parceria com a empresa Road Steel Engineering) de uma nova BS

específica para pontes e viadutos com lancil de 30 cm de altura.

Tema a abordar no Congresso:

*Processo este que veio condicionar a priorização das intervenções anteriormente estabelecidas.

/ 03 IMPLEMENTAÇÃO - PRIORIDADE 2
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INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

/ Trabalhos de investigação e desenvolvimento realizados em parceria com a empresa Road Steel

Engineering:

Desenvolvimento e Certificação de uma nova solução de Barreira de Segurança para pontes e

viadutos com lancil de 30 cm de altura - A implementação do novo sistema teve início em 2020

com a instalação de um projeto piloto na autoestrada A25.

Desenvolvimento e Certificação da modificação do novo sistema de Barreira de Segurança para

pontes e viadutos com lancil de 30 cm, de modo a adaptar a sua instalação para as restantes

Obras de Arte com lancis de 20 cm de altura.

Desenvolvimento e Certificação de uma solução de transição entre o novo sistema desenvolvido

para obras de arte e as barreiras de segurança existentes a montante e jusante da mesma (em

curso).

/ 03 IMPLEMENTAÇÃO - PRIORIDADE 2
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Dia 7 Programa de Substituição de Barreiras 
de Segurança na Rede Ascendi

Sistema Seguro – Segurança da 
Circulação Rodoviária

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

/ Ponto de situação em 2021:

• Extensão instalada – 15 km;

• Investimento total – 3M€.

/ 03 IMPLEMENTAÇÃO - PRIORIDADE 2
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Dia 7 Programa de Substituição de Barreiras 
de Segurança na Rede Ascendi

Sistema Seguro – Segurança da 
Circulação Rodoviária

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

/ Ponto de situação em 2021:

• Extensão instalada – 52 km;

• Investimento total – 3M€.

/ 03 IMPLEMENTAÇÃO - PRIORIDADE 3
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Dia 7 Programa de Substituição de Barreiras 
de Segurança na Rede Ascendi

Sistema Seguro – Segurança da 
Circulação Rodoviária

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

/ Ponto de situação em 2021:

• Extensão instalada – 111 km;

• Investimento total – 6M€.

/ 03 IMPLEMENTAÇÃO - PRIORIDADE 4
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Dia 7 Programa de Substituição de Barreiras 
de Segurança na Rede Ascendi

Sistema Seguro – Segurança da 
Circulação Rodoviária

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

INTERVENÇÕES EM 2022

/ Estimativa de investimento (€): 3.5 M€

BLA

GP

NT

500K€

NT

1.8M€

GL

1.2M€

Obras de Arte (P2) Taludes (P3) Obstáculos e Transições (P4)

BLA GP NT GL CP

A instalar cerca de 41 km de 

barreiras de segurança

/ 03 IMPLEMENTAÇÃO
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Dia 7 Programa de Substituição de Barreiras 
de Segurança na Rede Ascendi

Sistema Seguro – Segurança da 
Circulação Rodoviária

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

/ Dar continuidade à implementação do Programa, perspetivando-se a conclusão das intervenções para todas as prioridades

até 2024.

/ Prosseguir o cadastro exaustivo das novas barreiras de segurança instaladas, através da georreferenciação para apoio ao

planeamento estratégico e à manutenção.

/ Avaliar os impactos do Programa na segurança rodoviária da rede Ascendi através de um estudo da efetividade do mesmo

na redução da gravidade dos acidentes.

/ 04 PERSPETIVAS FUTURAS

/ Promover ações que visem atualização do conhecimento interno no domínio dos sistemas de retenção rodoviários ao nível

da regulamentação, recomendações e produtos (com apoio a I&D se necessário).
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OBRIGADA

Telma Silva

tsilva@ascendi.pt jneves@ascendi.pt

João Neves

mailto:tsilva@ascendi.pt
mailto:tsilva@ascendi.pt
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PLANO DE AÇÃO DE SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA DA ASCENDI (2020-2023)

Sistema Seguro - Segurança da Circulação Rodoviária

João Neves- Ascendi

Telma Silva- Ascendi

Tiago Jorge- Ascendi
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Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022
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/ 01

/ O PASR da Ascendi é um documento de definição estratégica e operacional 

que propõe medidas concretas para redução dos índices de sinistralidade 

rodoviária da sua rede.

/ Tem como objetivos principais:

/ Âmbito de aplicação: 5 concessões, 1 subconcessão e 1 prestação de 
serviços* num total de 868 km.

/ Horizonte temporal de aplicação das medidas: 2020 a 2023.

APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

CARATERIZAR a sinistralidade

ESTABELECER metas de redução

DEFINIR medidas

* Atualmente o âmbito do programa está a ser redefinido face à atualização da rede sob gestão da Ascendi.

Dia 7 Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



CARATERIZAÇÃO DA SINISTRALIDADE

9010º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

Aumento de 40% vítimas face a 
2015 

Média de crescimento anual  das 
vítimas foi de 9%

• 1,4 vítimas por dia

• 1,3 feridos ligeiros por dia

• 3 feridos graves por mês

• 1 vítima mortal por mês

Em média (15/19) registaram-se:

/ 02

14 4 8 14 14
31 40 28 38

52

389
403

464

518 541
434 447

500

570

607

2015 2016 2017 2018 2019

Vítimas mortais Feridos Graves Feridos Ligeiros Vítimas

Dia 7

Vítimas

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)
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Aumento de 28% de acidentes 
com vítimas face a 2015 (média 
crescimento anual = 6%)

Aumento de 18% de acidentes 
face a  2015 ((média crescimento 
anual = 6%)

• 3 acidentes por dia

• 1/3 acidentes tem vítimas

• 91% são feridos ligeiros

Em média (15/19) ocorrem na 
rede:

1022

1154

1040

1217 1202

309
324

335

376

396

2015 2016 2017 2018 2019

Total de Acidentes Acidentes com Vítimas

Dia 7

CARATERIZAÇÃO DA SINISTRALIDADE/ 02

Acidentes

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)
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/ Objetivo estratégico:

/ Metodologia:

/ Cenário-base proposto:

METAS PROPOSTAS (I)

DIMINUIÇÃO anual de 5% das vítimas 

Implementação de MEDIDAS para redução da severidade e/ou

probabilidade de ocorrência de acidentes

REDUZIR o número de vítimas na rede

/ 03

Dia 7

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária Plano de Ação de Segurança Rodoviária 

da Ascendi (2020-2023)



/ 03

* Projeção admite a manutenção do peso relativo da tipologia de vítimas verificado em 2015-2019.

434
447
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700

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vítimas (meta) Feridos Ligeiros (meta) Vítimas (real) Feridos Ligeiros (real)

93

▪ Aprovação formal do Plano 

deu-se em fevereiro de 2020

Dia 7

METAS PROPOSTAS (II)/ 03

Meta: Diminuição anual de 5% das vítimas

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)
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* Projeção admite a manutenção do peso relativo da tipologia de vítimas verificado em 2015-2019. 94
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Dia 7

METAS PROPOSTAS (III)/ 03

Meta: Diminuição anual de 5% das vítimas

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



MEDIDAS 

PROPOSTAS
/ 04

Ações de SUPORTE do PASR

ANTES

(prevenção)

APÓS 

(compreensão)

DURANTE

(mitigação)

Acidente

/ 04 MEDIDAS 

95

Dia 7

Classificação das Ações

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



/ 04

ANTES DO ACIDENTE

A1 Caraterização das velocidades e alargamento da rede SINCRO
DSI, SSR/DGC, COMs/DOM, 

CCT/DOM, ANSR

A2
Estudos e medidas de mitigação dos riscos de acidentes 

rodoviários

SSR/DGC, SGC2, SGC1, 

COM/DOM, Concedente e 

ANSR

A3 Telemática na concessão Norte
DSI, CCT/DOM, COM/DOM e 

SSR/DGC

A4
Sistema de deteção automática de incidentes e reforço 

tecnológico de apoio à operação e planeamento

DSI, CCT/DOM, COM/DOM e 

SSR/DGC

A5 Plano de Substituição de Guardas de Segurança SSR/DGC, SGC2, COMs/DOM

A6 Modelo preditivo de acidentes rodoviários SSR/DGC, FEUP

A7 Sistema automático de alertas de veículos em contramão
DSI, CCT/DOM, COMs/DOM  

e  SSR/DGC

96

Dia 7

/ 04 MEDIDAS 

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



/ 04

B1
Automatização das notificações de emergência 

reportadas à linha "112"

SSR/DGC, CCT/DOM, 

COMs, DSI, Secretaria-Geral

do MAI, IMT, APCAP, ANSR e 

Armis

B2
Sistema automático de alertas de veículos em 

escapatórias de estrada

DSI, CCT, COMs/DOM  e 

SSR/DGC

B3 Centralização do controlo de tráfego da rede Ascendi DSI, CCT/DOM, SSR/DGC

DURANTE O ACIDENTE

97

Dia 7

/ 04 MEDIDAS 

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



/ 04

C1
Produção interna de informação de segurança 

rodoviária

SSR/DGC, CCT/DOM,DSI, 

QAS, COMs e ANSR

C2
Relatórios de caraterização de acidentes com 

Mortos e Feridos Graves

DOM e SSR/DGC, CCT, 

Concedentes e ANSR

APÓS O ACIDENTE

98

Dia 7

/ 04 MEDIDAS 

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)
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S1 Monitorização do PASR SSR/DGC e CSR

S2 Plano de Comunicação de Segurança Rodoviária GM e SSR/DGC

S3 Indicador transversal de Segurança Rodoviária
GPC, SSR/DGC, DSI e 

DOM

SUPORTE AO PASR

99

Dia 7

/ 04 MEDIDAS 

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)
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A1 - Caraterização das velocidades e alargamento da rede SINCRO

Miramar - A29/A44
(ambos sentidos)

Seide – Ave
(sentido crescente)

A29/A44 – Canelas
(ambos sentidos)

Hospital - IP1 (Freixo)
(sentido crescente)

Ave – Selho
(sentido decrescente)

100

Dia 7

/ 05 MEDIDAS - EXEMPLOS

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



/ 04

/ 05

101

A1 - Caraterização das velocidades e alargamento da rede SINCRO

MEDIDAS - EXEMPLOS

Dia 7 Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



/ 04

102

/ Em implementação as medidas 

previstas e aprovadas em 12 estudos

/ Em 2022 estão em desenvolvimento

mais 12 estudos de mitigação

A2 – Estudos e medidas de mitigação dos riscos de acidentes rodoviários

Dia 7

/ 05 MEDIDAS - EXEMPLOS

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)
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A41 – Maia / Alfena
Miramar-A29/A44 e 

A29/A44-Canelas

A25 – Carvoeiro / Talhadas

103

A2 – Estudos e medidas de mitigação dos riscos de acidentes rodoviários

Dia 7

/ 05 MEDIDAS - EXEMPLOS

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)
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A7 – Ave / Selho

104

A2 – Estudos e medidas de mitigação dos riscos de acidentes rodoviários

Dia 7

/ 05 MEDIDAS - EXEMPLOS

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



/ 04

ANTES

PREVISTO

105

A3 – Telemática na concessão Norte

Dia 7

/ 05 MEDIDAS - EXEMPLOS

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



/ 04

Concessão GP

Concessão BLA

▪ 186 km de novas barreiras de segurança 

instaladas, um investimento na ordem dos 13M €

▪ Em 2022 já foram investidos cerca de 3M €, 

prevendo-se um total de 3,5M €

106

A5 – Plano de Substituição de Guardas de Segurança

Dia 7

/ 05 MEDIDAS - EXEMPLOS

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



Título Autoestrada Output Variáveis mais relevantes – Acidentes Totais

Identificação e Análise de Fatores 

de Risco em Autoestrada: 

Aplicação de Modelos Estatísticos

A29 – 53 

km

Identificação e quantificação 

de fatores de risco;

Uso da previsão para classificar 

ZAAs

TMDA e Extensão do 

Segmento;

3 vias (em relação a 2 vias)

Vias com largura de 3,75 m

(em relação a vias com

menores larguras);

Radar

Aplicação de Modelos de Previsão 

de Acidentes Rodoviários à Rede 

Ascendi

A44 - 3,7 

km

Identificação e quantificação de 

fatores de risco;

Uso da previsão para classificar 

ZAAs

TMDA e Extensão do 

Segmento;

Velocidade limite de 80 km/h 

(em relação a 100 km/h)

Curvas com raio < 1000 m

(em relação

a alinhamentos retos)

Aplicação de modelos preditivos 

de acidentes rodoviários em 

autoestradas: o caso da A25

A25 - 194,3 

km

Identificação e quantificação 

de fatores de risco;

Previsão dos acidentes para 

mudanças nas características da via 

(e.g. TMDA)

Em desenvolvimento

Predicting safety performance on 

motorways during the pandemic 

based on geometric design: A case 

study in Portugal

A29

Identificação e quantificação 

de fatores de risco;

Avaliar a capacidade de previsão do 

modelo em contextos disruptivos 

(covid-19)

TMDA e Extensão do Segmento;

Proporção da via de 

desaceleração

Ano

Accident prediction model 

applied to motorway A29
A29

Identificação e quantificação de 

fatores 

de risco (outra abordagem utilizada 

na segmentação)

TMDA e Extensão do Segmento;

Proporção da via de 

desaceleração

Curvas (em relação a 

alinhamentos retos);

Ano

/ 04

107

A6 – Modelos Preditivos de acidentes

/ 05 MEDIDAS - EXEMPLOS

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança 
Rodoviária da Ascendi (2020-2023)

Dia 7



/ 04

Organização da conferência digital 

Campanhas de 

sensibilização

Promoção da iniciativa de educação para a 

Segurança Rodoviária “Patrulha Júnior”

108

S2 – Plano de Comunicação de Segurança Rodoviária

Dia 7

/ 05 MEDIDAS - EXEMPLOS

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



/ 05

/ 06

Designação 

dos pivots de 

cada área para 

apoio ao 

PASR -

elaboração 

fichas de ação 

MAR2021

Enquadramento 

do PASR no 

planeamento de 

atividades de 

cada área 

MAR2021

Implementação 

do PASR

2021 - 2023

Discussão e 

aprovação da 

versão PASR 

FEV2021

Apresentação 

da versão 

preliminar do 

PASR 

AGO2020

109

Dia 7

CRONOGRAMA PASR

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)



Obrigado

ASCENDI 

Direção de Gestão da Conservação

Serviço de Segurança Rodoviária

João Neves Telma Silva Tiago Jorge
jneves@ascendi.pt tsilva@ascendi.pt tjorge@ascendi.pt

Dia 7 Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

Plano de Ação de Segurança Rodoviária 
da Ascendi (2020-2023)
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O IMPACTE DE PEQUENAS VIOLAÇÕES DO 

LIMITE DE VELOCIDADE NA SINISTRALIDADE 

EM ESTRADAS INTERURBANAS

Sistema Seguro - Segurança da Circulação 
Rodoviária

João Lourenço Cardoso , Sandra Vieira Gomes, Carlos Roque –
Laboratório Nacional de Engenharia Civil



Álcool vs. sinistralidade e mortalidade

112

7 Julho

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

O impacte das pequenas violações do  limite de 
velocidade na  sinistralidade em estradas interurbanas

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

Dados

• INMLCF, 2010-2019

• ANSR, 2010-2019

• DRUID, 2013

TAS < 0.50
80%

[0.50, 1.20[
4%

TAS ≥ 1.20
16%

TAS - Peões mortos (2010-2019)

TAS < 0.50
98.20%

TAS є [0.50, 1.20[
1.47%

TAS ≥ 1.20
0.33%

TAS - Prevalência nos condutores (2013)

TAS < 0.50
96.87%

[0.50, 1.20[
1.65%

TAS ≥ 1.20
1.49%

TAS - Testes policiais (2010-2019)

TAS < 0.50
67%

TAS є [0.50, 1.20[
9%

TAS ≥ 1.20
24%

TAS - Condutores mortos (2010-2019)



Velocidade e tipo de impacto vs. lesões

113

7 Julho

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

O impacte das pequenas violações do  limite de 
velocidade na  sinistralidade em estradas interurbanas

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

Lesão MAIS 3+
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Alteração na velocidade média vs. mortalidade 
e morbilidade rodoviária

114

7 Julho

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

O impacte das pequenas violações do  limite de 
velocidade na  sinistralidade em estradas interurbanas
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Mortos

Fer.Graves



Risco relativo: velocidade vs. álcool

115

7 Julho

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

O impacte das pequenas violações do  limite de 
velocidade na  sinistralidade em estradas interurbanas
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Risco relativo Velocidade

(km/h)

TAS

(g/l)

1 60 0.0

1.9 ~ 1.8 70 0.5

2.7 ~ 3.2 75 0.8



Intervenção só nos limites de 
velocidade

116

7 Julho

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

O impacte das pequenas violações do  limite de 
velocidade na  sinistralidade em estradas interurbanas

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

Hipóteses de avaliação do cenário:
◦ Velocidade vs. gravidade de lesão representada pelo Modelo de Potência

Mortos: 𝑌1 =
𝑉1

𝑉0

5.493

× 𝑌0

◦ Diminuição uniforme da velocidade em  toda a distribuição
◦ -10 km/h no limite de velocidade → -3.4 km/h na velocidade média
◦ Sem alteração na intensidade e rigor da fiscalização policial
◦ Ausência de adaptação de comportamento

Área

Velocidade média

(km/h)

Alteração na velocidade 

(km/h)

Inicial Meta Média Limite

Rural Autoestra

da
118 104 -14 -41

IP 92 81 -11 -32

EN 71 63 -8 -24

Urbana Atravessa

m.
54 48 -6 -18

Nível 2 56 49 -7 -21

Nível 3 48 42 -6 -18

Alteração necessária para diminuição de 50%



Intervenção sobre as infracções leves

117

7 Julho

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

O impacte das pequenas violações do  limite de 
velocidade na  sinistralidade em estradas interurbanas
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Intervenção:

Alteração do  limiar de contraordenação grave

Hipóteses de avaliação do cenário:

• a distribuição de velocidades é normal;

• o limite de velocidade é mantido;

• apenas os condutores em infração leve alteram a sua velocidade 

em resultado da diminuição da gama de velocidades 

correspondentes à infracção leve e essa alteração seria na 

exacta medida da diminuição em consideração;

• a alteração na escolha de velocidades não tem reflexos 

significativos no valor do desvio padrão da distribuição de 

velocidades;

• não ocorre adaptação do comportamento do condutor



Alteração do limiar de contra-ordenação grave
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7 Julho

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

O impacte das pequenas violações do  limite de 
velocidade na  sinistralidade em estradas interurbanas

10º CRP | LNEC| Lisboa | 5-7 JULHO, 2022

Estradas de faixa de rodagem única interurbanas

Limiar actual: 30 km/h

Mudança no 

intervalo 

Envolvimento em acidentes fatais

Faixa única c/controlo de acessos Auto-estradas

- 5 km/h -20% -12%

- 10 km/h -32% -18%

- 15 km/h -40% -22%



Gestão de velocidades
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7 Julho

Sistema Seguro - Segurança da 
Circulação Rodoviária

O impacte das pequenas violações do  limite de 
velocidade na  sinistralidade em estradas interurbanas
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• Hierarquia viária funcional

• Velocidades seguras como referência para limites de velocidade

• Traçado rodoviário – especialmente em zonas urbanas (Zona 30 km/h; Z-Coexistência)

• Fiscalização

• Campanhas de comunicação

• Educação

• Reabilitação

• ITS (ex. ISA)



Conclusões
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• A velocidade excessiva e a condução sob a influência do álcool são dois 
problemas do comportamento de condução com efeitos graves na segurança 
rodoviária em Portugal

• Há uma relação directa entre a velocidade do tráfego e a frequência e gravidade 
dos acidentes de viação

• Numa abordagem de Sistema Seguro, a melhor forma de diminuir o impacte da 
velocidade na sinistralidade consiste na aplicação de procedimentos de gestão 
de velocidades

• O acréscimo de sinistralidade por incumprimento dos limites de velocidade 
também é significativamente resultante dos pequenos incumprimentos desses 
limites

• As reduções de sinistralidade por intervenção no limiar de contra-ordenação 
grave podem:

• Ser significativas nas estradas de faixa de rodagem única sem condicionamento de 
acessos e nas auto-estradas

• Ter reflexos importantes na diminuição da sinistralidade ao nível nacional.
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O IMPACTE DE PEQUENAS VIOLAÇÕES DO LIMITE 
DE VELOCIDADE NA SINISTRALIDADE EM 
ESTRADAS INTERURBANAS

Sistema Seguro - Segurança da Circulação 
Rodoviária
João Lourenço Cardoso / Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil
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GESTÃO ESTRATÉGICA DE INTERVENÇÕES DE 

SEGURANÇA RODOVIÁRIA ATRAVÉS DE 

INDICADORES DE DESEMPENHO. OS CASOS DA 

DISTRAÇÃO E DA VELOCIDADE

Sistema Seguro - Segurança da Circulação 
Rodoviária
João Lourenço Cardoso / Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil
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Relacionamento dos elementos da GSR
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Indicador de desempenho em SR (IDS)
Variável mensurável

• Relacionada de forma causal com a ocorrência de acidentes ou a produção de lesões,

• Suscetível de ser usada

• em combinação com uma contagem da frequência de acidentes ou de feridos (indicador de 
sinistralidade),

• Para apreciar o desempenho da segurança do sistema de transporte rodoviário

• ou

• Compreender o processo que origina os acidentes 
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Europe on the Move – Sustainable Mobility for 
Europe: safe, connected and clean

Metas de redução do número de mortos e de feridos graves MAIS3+
• em 50%, entre 2020 e 2030,

IDS são designados como Indicador Chave de Desempenho (Key Performance Indicator – KPI), para a 
segurança rodoviária

São definidos 8 KPI:

1. Velocidade

2. Cinto de segurança e sistemas de retenção para crianças

3. Uso do capacete por ciclistas e motociclistas

4. Álcool

5. Distracção

6. Segurança activa  e passiva dos  veículos

7. Infraestructura

8. Cuidados pós-embate
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Projecto BASELINE – KPI velocidade
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• Autoestrada

• Estrada interurbana de 1 faixa de rodagem e 2 sentidos e 

acessos controlados

• Estrada interurbana de 1 faixa de rodagem e 2 sentidos e sem 

controlo de acessos

• Atravessamento urbano por estrada interurbana

• Rodovia urbana de nível II

• Rodovia Urbana de nível III



Projecto BASELINE – KPI velocidade
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AtravessamentosEN c/ e s/condic.acessos Auto-estradas



Velocidades fora de localidade 
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Estatística

Auto-estrada
Interurbana com acessos 

condicionados

Interurbana sem 

condicionamento de acessos

Total
Veículos 

ligeiros
Total Veículos ligeiros Total Veículos ligeiros

Número de

veículos
69369 61272 19609 17162 19571 14869

Média 121 124 98 99 88 90

Desvio padrão 24.27 23.18 18.49 18.67 18.12 19.27

V85 145 146 116 117 106 109
Percentagens

de veículos

Auto-estrada
Interurbana com acessos 

condicionados

Interurbana sem 

condicionamento de acessos

Total
Veículos 

ligeiros
Total Veículos ligeiros Total Veículos ligeiros

Cumpr. Limite 50% 45% 34% 29% 34% 30%

Contr. Grave 9% 9% 11% 12% 5.3% 6.9%

Contr. Muito 

Grave
2.0% 2.2% 0.8% 1.0% 0.5% 0.7%



Velocidades fora de localidade 
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Comparação 2022 - 2004

Estatística
AE

Inter. c/acessos 

condicionados

Inter. s/acessos 

condicionados

Ligeir

os Pesados Ligeiros Pesados Ligeiros Pesados

Média

Desvio Padrão

V85

Cumprindo limite

Contra-ordenação grave

Contra-ordenação  muito 

grave



Utilização de móvel na mão ao conduzir
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Tipo de 

rodovia
Tipo de veículo

Percentagens de condutores que não 

usam um dispositivo móvel de mão 

em condução

Autoestrada

Ligeiro de 

passageiros
98%

Ligeiro de 

mercadorias
95%

Autocarros 100%

Total 98%

Interurbana 

Ligeiro de 

passageiros
97%

Ligeiro de 

mercadorias
95%

Autocarros 100%

Total 97%

Urbana

Ligeiro de 

passageiros
97%

Ligeiro de 
95%



Conclusão
• Na execução de planos de segurança rodoviária balizados por metas quantitativas de redução no 

número de vítimas de acidentes de viação é necessário definir objetivos e metas intermédias para
• acompanhar a evolução da sinistralidade
• orientar a gestão da intensidade dos esforços de intervenção em segurança rodoviária.

• As metas intermédias podem ser expressas por
• Indicadores de desempenho em segurança rodoviária (KPI) ou,
• em casos específicos por indicadores de atividade.

• Medições de velocidades na rede portuguesa permitiram constatar
• elevado incumprimento dos limites de velocidade nas estradas fora de localidade, menor nas estradas sem acessos 

condicionados e máximo nas autoestradas;
• elevadas percentagens de condutores em contraordenação grave.
• velocidade média dos veículos ligeiros e pesados é igual ou ligeiramente superior ao respetivo limite legal de velocidade 

máxima

• Comparativamente com 2004, verifica-se uma diminuição significativa do desvio padrão das 
distribuições de velocidades, nas três categorias de rodovias e para ambos os tipos de veículos.

• Genericamente, a percentagem de condutores que utilizava um dispositivo móvel na mão 
enquanto conduzia foi inferior a 5%, sendo os valores menores nas autoestradas e maiores nos 
veículos ligeiros de mercadorias.
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