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Sumário 

Em Portugal, à semelhança de muitos outros países, grande parte dos acidentes que ocorrem no sistema 

ferroviário não lhe são intrínsecos, ocorrendo antes nas interfaces com outros modos de transporte.  O IMT, 

enquanto Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, tem vindo a realizar diversas ações de supervisão 

nestas áreas, quer a nível de análise documental, quer a nível de ações no terreno, e tem envolvido as empresas 

do setor na procura de soluções para esta problemática. Este trabalho pretende dar conta do desenvolvimento 

destas iniciativas e dos projetos futuros, focando-se nos casos das colhidas e dos acidentes em passagens de 

nível. 
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1 TRANSPORTE FERROVIÁRIO: UM MODO DE TRANSPORTE DE FUTURO  

O setor dos transportes é responsável por cerca de 25% das emissões de CO2 na Europa e é a principal causa de 

poluição nas cidades. Por sua vez, a poluição é considerada o principal risco ambiental para a saúde dos 

europeus. Neste contexto, é hoje em dia amplamente aceite que o transporte ferroviário será um dos principais 

motores para a descarbonização do transporte, sendo este o modo mais eficiente em termos de número de 

passageiros e volume de mercadorias transportados e em termos de emissões de CO2. A importância da ferrovia 

para a transição climática tem especial relevância em Portugal, visto que cerca de 69% da Rede Ferroviária 

Nacional (RFN) já se encontra eletrificada e a restante eletrificação está prevista executar em 83% até 2024, 

chegando a praticamente 100% em 2030. Também em termos de segurança o modo ferroviário é um dos modos 

preferenciais, sendo o modo de transporte terrestre mais seguro. Ainda assim, em matéria de segurança, todas as 

ações preventivas e mitigadoras dos riscos são necessárias para poupar vidas aos nossos cidadãos.    

2 A PROBLEMÁTICA DAS INTERFACES ENTRE FERROVIA E OUTROS 

MODOS 

Os Indicadores Comuns de Segurança (ICS) constam no Anexo I ao Decreto-Lei n.º 85/2020, de 13 de outubro, 

que transpõe parcialmente a Diretiva (EU) 2016/798, relativa à segurança ferroviária. No presente estudo 

utilizam-se os ICS relativos aos acidentes ferroviários que, em Portugal, provocaram mortos e feridos graves no 

período compreendido entre 2016 e 2020 (5 anos), mais concretamente: colisão de comboio com outro veículo 

ferroviário (2 mortos e 3 feridos graves); colisão de comboio com objeto dentro do gabarito de obstáculos (1 

morto e 1 ferido grave); acidentes em passagem de nível (37 mortes e 11 feridos graves); e acidente com pessoas 

envolvendo material circulante em movimento, excetuando suicídios e tentativas de suicídio (82 mortos e 36 

feridos graves).  

O valor da média das fatalidades decorrentes de acidentes por milhão de quilómetros percorridos, no período 

compreendido entre 2018 e 2020, permite comparar o desempenho dos diversos países, conforme se pode ver na 

Figura 1. Nesta comparação, pode verificar-se que Portugal apresenta um fraco desempenho, estando muito 

afastado da média da União Europeia, posicionando-se no antepenúltimo lugar. 
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Figura 1. Fatalidades por milhão de quilómetros percorridos [1]. 

 

Em Portugal, à semelhança de muitos outros países, grande parte dos acidentes que ocorrem no sistema 

ferroviário não lhe são intrínsecos, mas ocorrem nas interfaces com outros modos de transporte, tanto com os 

modos suaves, como com o modo rodoviário. 

Analisando a mortalidade na categoria acidentes, verifica-se na Figura 2 que 97% destas ocorrências têm origem 

em acidentes em passagens de nível (PN), incluindo acidentes envolvendo peões, e em acidentes com pessoas 

causados por material circulante em movimento, com exceção de suicídios (no meio ferroviário, designados por 

“colhidas”). 

 

 

Figura 2. Proporção de fatalidades por categoria de acidentes, entre os anos 2016 e 2020, em Portugal 

(dados do IMT). 

 

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), enquanto Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária 

(ANSF), tem vindo a realizar ações de supervisão nestas áreas, quer a nível de análise documental, quer a nível 

de ações no terreno, e tem envolvido as empresas do setor na procura de soluções para esta problemática. 

3 A PROBLEMÁTICA DOS ACIDENTES SIGNIFICATIVOS COM PEÕES 

O fenómeno dos acidentes envolvendo peões no domínio ferroviário tem sido objeto de vários estudos realizados 

nas últimas décadas. De um modo geral, estes estudos aliam a análise sistemática destas ocorrências, nas suas 

várias tipologias, com a implementação, e posterior avaliação, de soluções de mitigação. Com este tipo de 
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abordagem, preconiza-se uma análise integrada desta problemática, em todas as suas dimensões – de uma 

perspetiva estritamente técnica às suas componentes sociológicas e culturais. 

A metodologia seguida neste tipo de trabalhos envolve, frequentemente, a definição de um plano 

compreendendo fases sucessivas, constituindo um ciclo de etapas e ações subsequentes, da identificação do 

problema à avaliação das medidas mitigadoras implementadas. O estudo desenvolvido no âmbito do projeto 

europeu RESTRAIL1 (REduction of Suicides and Trespasses on RAILway property) é um caso significativo 

deste tipo de abordagem. Esta iniciativa colaborativa foi concretizada por um consórcio interdisciplinar 

integrado por 17 atores de 12 países (incluindo centros de investigação, universidades, gestores da infraestrutura 

ferroviária, empresas do setor, entre outros) [2].  

O projeto teve como principal objetivo contribuir para a redução das fatalidades relacionadas com colhidas e 

suicídios no contexto ferroviário, bem como para a diminuição das disrupções causadas por ocorrências deste 

tipo. Para tal, o projeto procurou fornecer ao setor uma metodologia de análise de custo-benefício de medidas de 

prevenção e de mitigação [2;3]. Os seus resultados incluíram a apresentação de um conjunto de 25 medidas, da 

implementação de um total de 11 casos de aplicação (envolvendo várias dessas medidas) e da disponibilização 

online de um pacote de ferramentas (toolbox), destinada a facilitar a tomada de decisões [3]. 

A metodologia apresentada compreende um ciclo de seis etapas: 1) descrição e compreensão do problema, em 

que é identificado o problema e os atores e recursos envolvidos; 2) análise da situação-alvo, em que são 

definidos a localização do problema e o tipo de comportamento envolvido, é feito o levantamento das medidas 

existentes e são fixados os objetivos das novas medidas; 3) seleção das medidas, com base no problema-alvo 

identificado; 4) plano de implementação, em que as medidas específicas são selecionadas, são definidos os 

efeitos esperados e as entidades a envolver, e são estimados e planificados os custos; 5) implementação, de 

acordo o plano definido na etapa anterior; e 6) avaliação, em que as medidas implementadas são avaliadas, sendo 

determinada a sua eficácia de acordo com os seus efeitos a curto e longo prazos [4].      

A metodologia seguida no presente trabalho baseou-se na experiência do RESTRAIL, tendo sido adotada uma 

versão adaptada da metodologia seguida naquele projeto. Assim, a metodologia proposta consistiu num ciclo 

envolvendo as seguintes etapas:  

1) Identificar e caracterizar o problema:  

Realizada através da análise das ocorrências deste tipo na RFN nos últimos anos, quanto à sua tipologia, 

localização, intervenientes, situação operacional envolvida e características da infraestrutura. Estas 

ocorrências são desagregadas e classificadas, de acordo com o tipo e localização. São também identificadas 

as zonas críticas da RFN, em que a incidência de determinado tipo de acidentes ou incidentes é 

significativa. 

2) Estudar medidas de mitigação em conjunto com o setor ferroviário:  

Em função da análise realizada e dos objetivos a atingir, é definido um conjunto de medidas de mitigação a 

implementar, em função do tipo de ocorrência prevalecente em cada umas das zonas críticas identificadas. 

3) Avaliar e monitorizar a eficácia dessas medidas:  

Após a implementação das medidas definidas, os seus efeitos são avaliados e monitorizados quanto à sua 

eficácia, ao longo de um período de tempo. Esta avaliação poderá levar à repetição do processo, a partir de 

uma das etapas anteriores, e atendendo à nova situação. 

Com a adoção desta metodologia, procurou-se uma melhor adaptação à realidade do setor ferroviário português e 

aos meios ao dispor do decisor nacional, de modo a possibilitar a sua plena aplicação prática.  

Atualmente, este processo encontra-se na primeira etapa, já concluída. O trabalho desenvolvido nesta fase será 

apresentado nos próximos dois subcapítulos. Posteriormente, em 3.3, será apresentada uma prospetiva da etapa 

seguinte. 

                                                           

1 www.restrail.eu 
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3.1 Compreender melhor os acidentes significativos com peões 

No quadro da primeira etapa da metodologia, e para melhor entender a problemática dos acidentes significativos 

com peões, foi realizada uma análise detalhada das ocorrências registadas entre 2016 e 2020. Ao todo, foram 

envolvidas 132 ocorrências nesta análise, que consistiu na sua desagregação e classificação segundo um conjunto 

de parâmetros, de modo a revelar tendências ao nível da tipologia, localização, intervenientes e circunstâncias da 

ocorrência. Para tal, a informação utilizada teve em conta não apenas os elementos recolhidos pelo IMT e pelo 

gestor da infraestrutura, ao abrigo das formas previstas a nível legal e regulamentar, mas também os dados 

disponibilizados por plataformas como o Google Earth, entre outros. A desagregação obtida é representada por 

uma estrutura arborescente, que se encontra no Anexo I. 

Assim, e numa primeira fase, as ocorrências foram desagregadas de acordo com o tipo de local, correspondendo 

a três categorias fundamentais: estações e apeadeiros, plena via e passagens de nível. Toda a estrutura em árvore 

foi, posteriormente, derivada deste nível inicial, prolongando-se em três ramos fundamentais. Neste nível, foi já 

possível constatar que a maioria destes acidentes e incidentes ocorreu plena via (cerca de 41%), apesar de o seu 

número ser praticamente equivalente ao de ocorrências em estação ou apeadeiro (39%, aproximadamente). O 

número de eventos em passagem de nível (à volta de 20%) é, por sua vez, muito inferior aos anteriores.   

No nível seguinte, foram considerados diferentes critérios para cada um destes três grupos iniciais, 

nomeadamente: 

 Estações e apeadeiros: local e situação envolvida na colhida; 

 Plena via: tipo de intrusão no canal ferroviário e estado da vedação confinante, caso exista; 

 Passagens de nível: tipo de passagem de nível. 

Desta forma, no caso das ocorrências em estações ou apeadeiros, foi possível constatar que a grande maioria 

destes sinistros esteve associado a situações de atravessamento entre plataformas, implicando em todos esses 

casos o atravessamento de mais que uma via. As situações envolvendo atravessamentos pedonais de via (ATV, 

atravessamentos pedonais de nível inseridos em contexto de estação ou apeadeiro) – em especial, envolvendo 

comboios que efetuaram paragem na estação/apeadeiro – e permanência de peões na via apresentam alguns 

casos, mas num número muito inferior ao da situação anterior. As restantes categorias (acesso à via pela 

plataforma, acesso à estação pelo canal ferroviário, peão na proximidade da via nas estações, queda para a via 

com colhida posterior, embarque e desembarque, pessoal em trabalhos na via, em atos de vandalismo ou furto) 

não apresentam um número significativo de ocorrências associadas.  

Por outro lado, foi ainda possível concluir que a grande maioria destas ocorrências se deu em dependências 

guarnecidas. Este critério foi analisado com o objetivo de averiguar a presença de agentes, do gestor da 

infraestrutura ou das forças de segurança, na plataforma, de modo a analisar indiretamente o seu impacto no 

comportamento do peão. Contudo, face às limitações da informação disponível, apenas foi considerado o facto 

de a estação ou apeadeiro em causa não se encontrar em eclipse. Ora, na atualidade, tal estado não implica, 

necessariamente, a presença de qualquer elemento na dependência, podendo a mesma ser controlada à distância, 

a partir do Centro de Comando Operacional (CCO). Assim, os resultados obtidos neste critério deverão ser 

analisados de uma forma crítica e cautelosa. Da mesma forma, a presença de equipamentos de CCTV na 

dependência também foi analisada. Contudo, os resultados obtidos não são particularmente conclusivos para 

aferir o efeito potencialmente dissuasor desta tecnologia nos comportamentos de risco do peão, dado este tipo de 

equipamento se encontrar presente em cerca de metade dos casos considerados. 

Por sua vez, a maioria das ocorrências em plena via deu-se em locais em que via se encontrava vedada. Contudo, 

foi possível constatar que a vedação se encontrava vandalizada em cerca de um terço destas situações. Mais uma 

vez, a forma como a informação utilizada para o apuramento deste critério foi recolhida merece uma reflexão. 

Neste caso, foi utilizada a plataforma Google Earth, tendo sido observadas as imagens disponibilizadas para o 

local em causa. Naturalmente que a correspondência entre as datas da recolha destas imagens e da ocorrência é 

muito improvável, pelo que há a possibilidade de o estado da vedação nesses dois momentos diferir. Esta 

informação deverá, assim, ser considerada de uma forma cautelosa. Apesar disso, o facto de ter sido possível 

constatar que a vedação se encontrava danificada num terço destes casos é significativo, sendo um bom 

indicador do contributo deste fator para este tipo de ocorrências. 
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Por outro lado, a maioria dos casos de colhidas em plena via envolveu transeuntes que caminhavam ao longo da 

via, sendo que, na sua grande maioria, existia um percurso pedonal alternativo viável. Um número também 

expressivo destas ocorrências (ainda que significativamente menor que o anterior) corresponde a situações 

envolvendo transeuntes a atravessar a via, supondo-se que para encurtar o seu percurso. Na maioria destes casos, 

não existia qualquer percurso alternativo para o atravessamento e foram identificados caminhos ilegais na 

proximidade do local. Para o apuramento da existência de percursos alternativos ou de caminhos ilegais na 

proximidade do local destas ocorrências, considerou-se uma distância máxima de 500 metros. Este tipo de 

situações tem sido objeto de particular atenção por parte da ANSF. De facto, quer os casos em que o peão 

caminha ao longo do canal, quer os atravessamentos ilegais de via, traduzem frequentemente uma ausência de 

alternativas cómodas e seguras em termos de acessibilidade, dado o efeito disruptor causado pela via férrea no 

território. Por outro lado, poderão constituir igualmente um indicador da ineficácia das medidas de dissuasão já 

implementadas, especialmente no que diz respeito à vedação do canal ferroviário. 

Finalmente, a grande maioria das colhidas de peões em passagem de nível deu-se em instalações dispondo de 

sistemas de aviso e/ou proteção de peões. Cerca de metade destes casos ocorreu em passagens de nível dos tipos 

A ou B (isto é, passagens de nível automáticas), tendo a restante proporção envolvido passagens de nível de 

peões. Constata-se, desta forma, a preponderância de ocorrências deste tipo nas áreas urbanas onde, de resto, está 

presente à partida um maior número de peões. Na grande maioria destes casos, a passagem de nível não dispunha 

de sinal vertical de obrigatoriedade de silvar (comummente conhecido como Sinal S). Apesar disso, e para os 

casos em que tal informação se encontra registada, o maquinista do comboio envolvido silvou na aproximação à 

passagem de nível na grande maioria destas situações. 

Em síntese, embora as passagens de nível constituam uma interface crítico em termos de colhidas de peões, as 

ocorrências em plena via e em estação/apeadeiro são mais significativas. No caso da plena via, detetou-se uma 

especial incidência de intrusões envolvendo peões caminhando ao longo da via ou atravessando o canal 

ferroviário, com frequência em locais com vedação danificada. Em estações e apeadeiros, são especialmente 

expressivos os casos envolvendo atravessamento entre plataformas e em ATV. 

Esta análise foi complementada com a identificação e caracterização das zonas críticas da RFN, correspondentes 

às localizações com um número expressivo de ocorrências deste tipo, que se apresenta no subcapítulo seguinte. 

3.2 Identificação das zonas críticas 

Os acidentes envolvendo colhidas de pessoas ocorrem de forma dispersa na RFN, apresentando maior incidência 

nas zonas urbanas e suburbanas e nos troços onde o trafego ferroviário é mais elevado.  

O gráfico da Figura 3 apresenta as linhas mais críticas da RFN, tendo por referência o quociente entre o n.º de 

mortos ocorridos em cada linha e a respetiva extensão. 

 

  

Figura 3. Distribuição de acidentes significativos com pessoas, por extensão. 
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Verifica-se assim que as linhas mais críticas são a Linha de Cascais, a Linha de Sintra, a Linha de Cintura, a 

Linha do Norte e o Ramal de Braga. 

Outra análise realizada pelo IMT incidiu nos troços da RFN que apresentam maior incidência de colhidas por km 

e na tipologia da instalação onde ocorrem: 

 Linha do Algarve, troço Tunes – Vila Real de Santo António, do Pk 340,008 ao Pk 342,895: As colhidas 

ocorreram em plena via (3) e estação (1);  

 Linha do Algarve, troço Tunes – Lagos, do Pk 330,750 ao Pk 331,500: Todas as colhidas ocorreram em 

plena via (3);  

 Linha de Cascais: É crítica em toda a sua extensão. As colhidas ocorreram fundamentalmente em estação 

(11), seguida de plena via (3), em igualdade com PN (3). Destaca-se o PK 22,556, por terem ocorrido 3 

colhidas na PN de São João do Estoril; 

 Linha do Cintura, do Pk 8,637 ao Pk 10,400: As colhidas ocorreram em plena via (2) e estação (1); 

 Linha de Sintra, do Pk 6,275 ao Pk 12,054: As ocorrências sucederam-se fundamentalmente em estação (4), 

registando-se uma colhida em plena via; 

 Linha de Sintra, do Pk 17,343 ao Pk 25,580: As colhidas ocorreram em plena via (3) e estação (3); 

 Linha do Norte, do Pk 0,000 ao Pk 40,553: As colhidas prevalecem em estação (14), seguidas de plena via 

(7). Destaca-se o PK 29,887, por terem ocorrido 4 colhidas numa PN em Vila Franca de Xira; 

 Linha do Norte, do Pk 272,000 ao Pk 272,676: As colhidas prevalecem em estação (2), seguidas de plena 

via (1); 

 Linha do Norte, do Pk 307,497 ao Pk 329,700: As colhidas prevalecem em PN (8), seguidas de plena via (3) 

e estação (2). 

3.3 Medidas de mitigação  

Numa fase posterior, e para cada tipo de ocorrência prevalecente, serão definidas medidas de mitigação a 

implementar na RFN, quer para o caso geral da rede, quer em cada zona crítica. Neste sentido, a experiência 

internacional já apresenta vários exemplos de medidas com eficácia comprovada, cuja aplicação na RFN poderá 

ser ponderada. De resto, algumas destas medidas têm sido já, completa ou parcialmente, implementadas em 

Portugal. Assim, importa, nesta fase, elencar as medidas mais relevantes a considerar na fase seguinte da 

aplicação desta metodologia. 

A vedação do canal ferroviário é uma das medidas de utilização mais generalizada em ocorrências envolvendo 

intrusões. Ao nível da plena via, têm sido implementadas várias tipologias desta medida, desde a mais comum 

aplicação de vedação nos limites do canal ferroviário, isolando-o das zonas envolventes, à colocação específica 

de vedação nos pontos críticos ou junto a objetos junto à linha [5,6,7]. A vedação colocada nestes locais pode ser 

complementada por dispositivos que permitam sujar o vestuário do intruso, à sua passagem [4].  

Também em contexto de estação, a implementação de vedação tem sido das medidas utilizadas com maior 

recorrência. Mais concretamente, a vedação poderá servir de meio de separação entre linhas, de modo a impedir 

atravessamentos da via [6]. No mesmo sentido, poderá ser aplicada vedação no centro das plataformas [4,6]. A 

vedação das extremidades das plataformas pretende impor o acesso pedonal às áreas restritas das dependências e, 

nomeadamente, ao canal ferroviário em plena via [6]. Finalmente, regista-se ainda o recurso à colocação de 

portas deslizantes e de grelhas anti-intrusão [4,5,6,7]. 

Outro tipo de medidas de aplicação comum envolvem a implementação de sistemas de iluminação. A iluminação 

das zonas críticas pode contribuir para aumentar da segurança destas zonas, ao evidenciar os perigos a que um 

potencial intruso se encontra sujeito, para indicar que a área iluminada se encontra sob vigilância [6,7]. Por outro 

lado, a iluminação também pode constituir um importante instrumento de indução e de dissuasão de 

comportamentos, através, por exemplo, da adoção de sistemas de iluminação repelente ou ligados a sensores de 

movimento (nalguns casos, com focos de seguimento) [4]. 
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A sinalização constitui um dos instrumentos mais comummente utilizados enquanto medida de prevenção da 

intrusão. A panóplia de sinais a aplicar encontra-se prescrita em regulamentação nacional própria, variando de 

rede para rede. Normalmente, são utilizados sinais de proibição e de perigo, assinalando os limites da área de 

circulação pedonal permitida, muitas vezes associados a placas informativas ou de aviso [5,6,7]. 

Outras medidas de implementação física ou tecnológica incluem a utilização de câmaras de circuito interno de 

TV (CCTV), podendo estes ser associados a sistemas inteligentes, com aviso sonoro [4,6,7]. Da mesma forma, 

um aviso sonoro também poderá estar associado a um sistema de deteção de intrusos [5,7]. Finalmente, poderão 

ser introduzidas alterações físicas nas áreas adjacentes ao canal ferroviário, de modo a tornar a sua penetração 

mais difícil ao peão ou a aumentar a visibilidade (através da remoção de vegetação, por exemplo) [6,7]. 

Outro tipo de medidas de mitigação igualmente muito relevante é o das as ações educativas e de sensibilização 

pública. A este nível, poderão ser desenvolvidas campanhas mediáticas ou publicitárias de informação e 

sensibilização do público, fazendo uso do espaço público ou dos diversos meios de comunicação social [4,6,7]. 

Da mesma forma, os próprios media poderão ser o alvo de campanhas de sensibilização para o tratamento e 

apresentação das peças noticiosas envolvendo ocorrências na rede ferroviária [5]. De facto, a informação é um 

importante meio indutor ou dissuasor de comportamentos para o grande público. Além disso, e seguindo a 

mesma ótica, é ainda relevante o recurso a campanhas educativas, com especial ênfase no público em idade 

escolar [6]. Estas campanhas também poderão ter como alvo o grande público ou uma comunidade, em 

específico [7]. 

As medidas que envolvem a formação e o treino do pessoal das empresas ferroviárias e do gestor da 

infraestrutura constituem igualmente um importante meio mitigador da ocorrência de colhidas na rede ferroviária 

[4,6,7]. Finalmente, e com efeito dissuasor comprovado, têm-se as ações de vigilância, de patrulhamento e de 

policiamento por parte das forças de segurança [4,5,6,7]. A presença de agentes destas forças ou das empresas 

ferroviárias nas plataformas das estações constitui um importante instrumento influenciador do comportamento 

dos transeuntes. 

4 A PROBLEMÁTICA DAS OCORRÊNCIAS EM PASSAGENS DE NÍVEL 

As passagens de nível, adiante designadas por PN, são uma das componentes mais perturbadoras da exploração 

do sistema ferroviário, são também pontos singulares de conflito geradores de permanente insegurança. Nas PN 

o canal ferroviário, normalmente segregado dos outros modos de transporte, é atravessado por modos de 

transporte como o rodoviário, o pedonal, etc.  

As crescentes exigências em matéria de transportes obrigam a sistemáticas intervenções, que visam melhorar o 

desempenho em termos de performance, segurança, interoperabilidade e intermodalidade dos sistemas de 

transportes.  

As PN sendo parte integrante desses sistemas têm sido alvo de uma estratégia que visa a sua eliminação ou 

automatização através da instalação e modernização do equipamento de segurança.  

Adicionalmente o IMT enquanto ANSF, monitoriza as ocorrências registadas diariamente na RFN. Essa 

monitorização é uma ferramenta que permite ter uma abordagem holística em matéria de segurança das PN, 

sendo possível criar tendências e prever cenários que podem ajudar a prevenir ocorrências similares das quais 

possam resultar acidentes em PN. 

O IMT, no âmbito da monitorização dos ICS e dos percursores de acidentes, definiu algumas ocorrências que 

embora não sejam caracterizadas formalmente como precursores de acidentes, são considerados eventos com o 

potencial de causar acidentes, tais como barreiras partidas, barreiras em posição aberta, PN em anúncio 

prolongado, veículos imobilizados em PN, avaria do equipamento da PN, anomalia na sinalização rodoviária, 

etc.  
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4.1 Compreender melhor as ocorrências em Passagens de Nível 

Análise das PN críticas 

O IMT regista as ocorrências diárias em PN comunicadas pelo gestor da infraestrutura e pelas empresas 

ferroviárias em bases de dados próprias. Isto permite acompanhar a evolução deste indicador geograficamente e 

ao longo do tempo. 

Tendo como referência o ano 2021, verificou-se a existência de um elevado número de ocorrências, que não 

avarias, em PN resultante fundamentalmente de fatores externos ao sistema ferroviário, nomeadamente, barreiras 

e meias barreiras danificada e intrusão de veículos no espaço ferroviário com as PN em aviso. Verificou-se 

também que diversas PN concentravam um significativo número de ocorrências e, considerando estas 

ocorrências percursores de acidentes, entendeu-se ser premente intervir nesta matéria, visando mitigar o risco de 

acidente em PN. Face ao exposto inseriu-se no Plano Anual de Supervisão 2022 do IMT a realização de ações de 

supervisão às PN mais críticas, tendo por base o presente critério.  

Dos acidentes em PN extrai-se da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de dezembro, 

que os gestores das infraestruturas ferroviária e rodoviária que tenham a seu cargo PN com registado dois ou 

mais acidentes nos últimos cinco anos, deverão elaborar programas plurianuais de supressão de PN através da 

construção de passagens desniveladas e/ou caminhos de ligação. O IMT decidiu, também, realizar ações de 

supervisão em PN abrangidas por este critério, com o objetivo de procurar encontrar medidas que minimizem o 

risco de novos acidentes, até que as mesmas sejam suprimidas. 

Existem 25 PN abrangidas nos critérios acima mencionados. Duas destas PN já foram alvo de inspeções no ano 

2020, sendo por este motivo excluídas da lista de ações de supervisão a realizar pelo IMT no ano 2022. No final, 

serão objeto de supervisão as nove PN que se indicam no Quadro 1.  

 

Linha/Ramal Local Próximo Pk N.º de ocorrências 

em PN, que não 

avarias, em 2021 

N.º de acidentes 

em PN entre 2017 

e 2022 

Ramal de Alfarelos Montemor-o-Velho 219,597 22 0 

Linha do Alentejo Poceirão 30,528 14 0 

Linha do Norte Adémia 220,436 12 1 

Linha do Algarve Porta Nova / Conceição 373,245 11 1 

Linha do Algarve Silves / Estômbar Lagoa 324,964 8 2 

Linha do Norte Vilela - Fornos 223,110 5 3 

Linha do Oeste Fontela-A / Figueira da Foz 213,630 5 1 

Linha do Norte Granja 320,704 6 0 

Linha de Cascais São João do Estoril 22,556 0 3 

Quadro 1. Lista das PN críticas em que o IMT vai realizar ações de supervisão. 

 

Ações de supervisão no terreno  

De acordo com as competências do IMT enquanto ANSF, devem ser estabelecidas atividades de supervisão 

regulares às empresas e entidades que reconhecidamente desenvolvam a sua atividade no setor ferroviário e 

sujeitas às suas atribuições de Regulação, por forma a verificar se os subsistemas ferroviários são explorados e 

mantidos de acordo com os requisitos legais aplicáveis. 

Relativamente às PN, a análise das ocorrências e dos acidentes na RFN, desenvolvida pela equipa do IMT, 

permitiu estabelecer um conjunto de PN críticas que serão visitadas durante o ano de 2022. Foram desenvolvidas 

metodologias específicas para atividades de supervisão em PN, tais como o estabelecimento de equipas com 2 ou 

mais elementos assim como a criação de fichas de acompanhamento de controlos operacionais em PN onde são 

registados os principais achados de cada ação. 

As fichas de acompanhamento constituem checklists criados com base na experiência interna da equipa do IMT, 

onde estão identificados os principais elementos que devem ser observados e registados numa ação de supervisão 

deste tipo, nomeadamente a existência de sinalização rodoviária, o funcionamento e adequação dos 
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equipamentos da PN, as condições geométricas das aproximações e atravessamento e eventuais riscos adicionais 

que possam vir a ser identificados. Como exemplos de tais riscos podem considerar-se a intensidade do tráfego 

rodoviário e ferroviário, a visibilidade da PN, a possibilidade de encadeamento, largura do atravessamento, etc. 

De forma a considerar as especificidades das diferentes PN da RFN, a ficha tem espaços para que os inspetores 

possam tirar notas de observações adicionais que não estejam descritas no modelo da ficha, sobretudo riscos que 

sejam exclusivos a determinada PN. 

4.2 Medidas propostas 

Após a conclusão de uma ação de supervisão no terreno, é necessário que as principais constatações e conclusões 

em matéria de segurança sejam comunicadas às respetivas empresas e entidades responsáveis, de forma a que 

sejam implementadas medidas eficazes de modo a resolver as anomalias e mitigar eventuais riscos. Caso sejam 

identificadas situações que o justifique, o IMT, de acordo com o seu procedimento “DEIT-AS-002 - 

Procedimento de controlo operacional”, emite recomendações e instruções vinculativas às empresas e entidades 

respetivas.  

As recomendações e instruções vinculativas estão previstas na legislação nacional através do Decreto-Lei 

85/2020, de 13 outubro. O incumprimento de instruções vinculativas emitidas pelo IMT pode dar origem à 

instrução de processos de contraordenação e às coimas associadas.   

O objetivo das ferramentas descritas no parágrafo anterior é o reforço das condições de segurança face às 

constatações resultantes destas ações de supervisão. No caso específico das PN as recomendações podem incidir 

em alguns aspetos, tais como: 

• Anomalias do equipamento e sinalização – Exemplos de recomendações/instruções associadas: garantir o 

bom funcionamento das linhas telefónicas de emergência; eliminar tanto quanto possível as causas para falhas no 

funcionamento das barreiras. 

• Falta de elementos de sinalização legalmente obrigatórios - Exemplos de recomendações/instruções 

associadas: repor sinalização na aproximação rodoviária ou ferroviária em falta. 

• Necessidades de manutenção - Exemplos de recomendações/instruções associadas garantir a zona de 

visibilidade obrigatória em PN passivas; melhorar estado de conservação do pavimento no atravessamento e das 

pinturas. 

• Avaliação e mitigação de riscos - Exemplos de recomendações/instruções associadas: instalar medidas de 

acalmia do tráfego, realizar pintura de marcas no pavimento para que não haja imobilização de veículos no 

interior da PN, melhorar a geometria das estradas de acesso, segregar os sentidos, as faixas ou os tipos de 

circulação, instalação de pavimento antiderrapante, luzes LED, câmaras CCTV, otimização do tempo de 

anúncio. 

• Procedimentos - Exemplos de recomendações/instruções associadas: garantir que o procedimento para PN 

guardadas é cumprido pelos agentes das PN guarnecidas. 

• Outros - Além do exposto, o IMT encontra-se a desenvolver o projeto de revisão do Decreto-Lei 568/99, de 

23 de dezembro, que publica o Regulamento das Passagens de Nível (RPN). Esta revisão surge da necessidade 

de incluir uma abordagem sistematizada na gestão dos riscos como obrigação legal dos gestores de 

infraestruturas, sem prejuízo do que atualmente são os requisitos do sistema de gestão de segurança do gestor da 

infraestrutura ferroviária,  já que se entende que a sinistralidade não é função apenas do maior ou menor 

equipamento da PN, mas que é motivada por outros fatores de risco, intrínsecos ao comportamento dos utentes e 

caraterísticas dos sistemas, rodoviários e ferroviário, em que a PN se insere. Não obstante, esta revisão foca-se 

também em muitos outros aspetos, que face à atual realidade, carecem de novas disposições legais, tais como a 

supressão de PN, a classificação das PN ou as responsabilidades dos gestores das infraestruturas ferroviária e 

rodoviária. 

 



 

10 

5 MELHORAR A SEGURANÇA FERROVIÁRIA 

Os dados apresentados e as análises em curso oferecem possibilidades de melhoria da segurança ferroviária na 

medida em que revelam tendências e identificam as zonas em que o setor deve atuar para evitar futuros 

acidentes. No entanto, os desafios na prevenção deste tipo de acidentes não são por vezes de fácil resolução visto 

que envolvem várias entidades, inclusivamente entidades externas ao setor ferroviário tais como municípios e 

gestores de infraestrutura rodoviária. As medidas de mitigação para cada uma das tipologias de acidente também 

podem ser de vária ordem. As barreiras físicas e condições de iluminação são normalmente medidas eficazes em 

algum tipo de ocorrências. No entanto, os fatores humanos, nem sempre considerados em alguns tipos de análise, 

têm muitas vezes um papel preponderante na resolução eficaz destas questões. 

É importante salientar que a legislação em vigor é explícita na responsabilização das empresas do setor na 

identificação e mitigação dos riscos inerentes à sua atividade. No entanto, o IMT, enquanto ANSF irá continuar a 

estudar esta problemática e a promover, junto do setor, um conjunto de ações que visem a melhoria da segurança 

ferroviária no país.  

Enquanto desenvolvimentos futuros, ao nível dos acidentes envolvendo peões, a aplicação da metodologia 

adotada prosseguirá, através da seleção de medidas de mitigação a aplicar para cada tipo de ocorrência 

significativo e em cada zona crítica identificada. Estas medidas, baseadas nos exemplos e casos de estudo 

internacionais, deverão ser objeto de adaptação à realidade local e nacional. Após a sua implementação, estas 

medidas deverão integrar o ciclo de monitorização previsto na abordagem, de modo a ser avaliada a sua eficácia. 

Posteriormente, o seu uso poderá ser estendido e generalizado à RFN, para aplicação em casos similares. Em 

todo o caso, este programa resultará da colaboração do IMT, enquanto ANSF, com o gestor da infraestrutura e 

demais empresas do setor ferroviário nacional. 

Relativamente à segurança em PN, o IMT entende que se devem reforçar as ações de supervisão com base nas 

prioridades estabelecidas através do registo e análise das ocorrências em PN. Anualmente, pretende-se que sejam 

visitadas as PN mais significativas da RFN. Cada ação constitui uma aprendizagem em que se promovem 

melhorias não só nos procedimentos internos do IMT, nomeadamente na ficha de controlo de controlos 

operacionais a PN, mas principalmente melhorias na segurança ferroviária, uma vez que através das 

recomendações e instruções vinculativas a ANSF garante que as situações de perigo identificadas são 

eliminadas, tanto quanto possível. Adicionalmente, estas ações permitem a criação de um paralelismo entre o 

tipo de PN, as condições dos acessos, os equipamentos instalados e os riscos identificados, ajudando na 

prevenção de acidentes em PN com condições semelhantes a outras já inspecionadas. 
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