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Sumário  

No presente artigo é apresentada uma abordagem da Ascendi à problemática da segurança rodoviária, mais 

concretamente o desenvolvimento e aplicação de um Plano de Ação enquadrador das metas e medidas para a 

redução do número de vítimas na sua rede: o Plano de Ação de Segurança Rodoviária da Ascendi (2020-2023). 

 

Palavras-chave: Segurança Rodoviária; Plano de Ação de Segurança Rodoviária; caracterização e diagnóstico.  

1. INTRODUÇÃO  

A Ascendi é uma concessionária de autoestradas responsável pela operação e manutenção de 627 km de vias 

distribuídos por seis concessões rodoviárias em Portugal. A visão da empresa é ser referência no setor em eficiência 

e segurança, prestando um serviço diferenciado aos clientes e comunidade.  

A segurança rodoviária desempenha um papel decisivo neste contexto e a diminuição do número de vítimas de 

acidentes rodoviários foi definida como uma das principais prioridades da organização.  

Apesar das autoestradas representarem apenas cerca de 7% dos acidentes com vítimas no país [1], o número de 

acidentes e vítimas tinha vindo a aumentar no período pré-pandemia Covid 19, atingindo em 2019 um total de 607 

registos na rede Ascendi, responsáveis por: 541 feridos ligeiros, 52 feridos graves e 14 mortos.  

Assumindo estes números como ponto de partida, e tendo consciência que as soluções para a problemática apenas 

terão resultados através de uma abordagem transversal e integrada, a Ascendi elaborou um Plano de Ação de 

Segurança Rodoviária 2020-2023 (PASR) que tem como objetivo a redução significativa do número de vítimas de 

sinistralidade rodoviária na sua rede.  

O desenvolvimento do Plano assentou em 3 fases principais: caraterização e diagnóstico, definição de metas e 

objetivos (estratégicos e operacionais) e definição de um Plano de Ação constituído 15 medidas caraterizadas por:  

a. descrição dos trabalhos;  

b. responsabilidades (dentro da organização e fora da organização);  

c. cronograma temporal de implementação;  

d. custos e investimentos;  

e. indicadores de progresso.  
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As medidas propostas foram agrupadas em 4 grupos de acordo com a relação do seu impacto com evolução 

cronológica-tipo do acidente/PASR, isto é: “Antes” (prevenção); “Durante” (mitigação); “Após” (compreensão) e 

Suporte (medidas de apoio à execução do PASR). As principais áreas temáticas abrangidas medidas foram:  

1. Monitorização e análise de dados;  

2. Melhoria da infraestrutura e ferramentas de manutenção;  

3. Maior consciencialização dos condutores - condutores mais seguros;  

4. Assistência às vítimas.  

 

O cronograma estabelecido para o PASR é de 4 anos e abrange a totalidade da rede Ascendi, sendo expectável que 

os seus resultados ao nível da diminuição do risco de acidente extravasem o referido período. 

Apesar de ser uma metodologia frequentemente divulgada na bibliografia da área e já amplamente usada ao nível 

nacional [2; 3; 4] e municipal [5; 6; 7; 8], não são muitos os exemplos publicados de aplicação da abordagem por 

parte dos gestores de autoestradas. Esta perceção leva-nos a considerar que se trata de um processo com algum 

grau de inovação e que pretendemos implementar e divulgar na esperança de que possa ser considerado inspirador 

para a restante comunidade rodoviária.  

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

2.1. Caracterização do problema 

No período entre 2015-2019 (último ano pré-pandemia COVID 19) tem-se verificado um aumento significativo 

da sinistralidade nas estradas geridas pela Ascendi. Em 2019 verificou-se um aumento de 40% das vítimas face a 

2015, o que representa crescimento anual médio de 9%. O número total de acidentes e acidentes com vítimas 

sofreu um aumento de 18% e 28%, respetivamente, quando comparados 2015 e 2019. Na Figura 1 e 2 constata-se 

essa evolução ao longo dos últimos anos. 

 

 

Figura 1. Evolução das vítimas na rede Ascendi entre 2015 e 2019 (Fonte: Ascendi, com base nos registos 

das autoridades policiais fornecidas no registo da ocorrência no local). 

14 4 8 14 1431 40 28 38 52

389 403
464

518 541434 447

500

570
607

2015 2016 2017 2018 2019

Vítimas mortais Feridos Graves Feridos Ligeiros Vítimas



 

3 

 

 

Figura 2. Evolução dos acidentes na rede Ascendi entre 2015 e 2019 (Fonte: Ascendi, com base nos registos 

das autoridades policiais fornecidas no registo da ocorrência no local). 

 

O aumento da sinistralidade é acompanhado de um aumento do tráfego, embora não seja verificada uma relação 

direta com o número de acidentes. Quando comparados 2019 e 2015 verificamos um crescimento de 22% do 

TMDA e uma taxa de crescimento médio anual deste parâmetro de 5% - Figura 3. 

 

 

Figura 3. Evolução do TMDA na rede Ascendi entre 2015 e 2019 (Fonte: Ascendi). 
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3. SOLUÇÃO  

3.1. Âmbito e Objetivos do PASR 

Tendo em consideração as conclusões anteriores, a Ascendi desenvolveu um Plano de Ação que visa combater a 

problemática da sinistralidade rodoviária na sua rede. Com base nesta premissa foi elaborado o Plano de Ação de 

Segurança Rodoviária 2020-2023 (PASR) com o objetivo de reduzir significativamente o número de vítimas de 

acidentes rodoviários na rede Ascendi. 

O desenvolvimento do Plano assentou em 3 fases principais:  

1. Caraterização e diagnóstico com o intuito de conhecer a rede ao nível da sinistralidade rodoviária 

e identificar as necessidades de melhoria;  

2. Definição de Metas e Objetivos (estratégicos e operacionais) tendo como cenário base proposto 

a diminuição anual de 5% das vítimas; 

3. Definição de um Plano de Ação constituído por 15 medidas caraterizadas por:  

a. descrição dos trabalhos; 

b. responsabilidades (dentro da organização e fora da organização);  

c. cronograma temporal de implementação;  

d. custos e investimentos;  

e. indicadores de progresso.  

  

O cronograma estabelecido para o PASR é de 4 anos e abrange a totalidade da rede Ascendi, sendo expetável que 

os seus resultados ao nível da diminuição do risco de acidente extravasem o referido período. 

 

3.2. Metas e Medidas 

O diagnóstico realizado e a ambição da empresa no domínio da segurança dos seus clientes, levou à aprovação de 

uma meta de redução anual de 5% das vítimas na rede Ascendi. As Figuras 4 e 5 ilustram a evolução real da 

sinistralidade desde 2020, ano de início do PASR, até 2021 e projeção da meta estabelecida.  

 

 

Figura 4. Vítimas e Feridos Ligeiros (real vs meta) na rede Ascendi (Fonte: PASR Ascendi). 

434 447

500

570
607

577
548

521
495

470

389 403

464

518
541 525

499
474

450
428

375 421

336

384

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vítimas (meta) Feridos Ligeiros (meta)

Vítimas (real) Feridos Ligeiros (real)

- 5%



 

5 

 

 

 

 

Figura 5. Mortos e Feridos Graves (real vs meta) na rede Ascendi (Fonte: PASR Ascendi). 

 

Nota-se que até ao momento a evolução tem sido francamente positiva, sendo necessário no entanto ter alguma 

contenção nas conclusões uma vez que 2020 e 2021 foram anos onde o perfil e procura absoluta de tráfego foi 

significativamente diferente devido aos efeitos da pandemia COVID 19. 

Para atender ao nível de ambição definido pela Administração da empresa, foram definidas as ações do PASR 

agrupadas em 4 grupos: 

• “Antes” do acidente: estas medidas incorporam uma vocação de prevenção do acidente. Medidas 

aplicadas antes da ocorrência do acidente com o intuito de limitar o risco da sua ocorrência. 

• “Durante” o acidente: aplicadas durante a ocorrência do acidente de forma a mitigar o risco de 

gravidade do mesmo. Estas medidas pretendem alertar os vários intervenientes no processo de apoio e 

socorro para a existência de acidente e permitir a sua rápida atuação. 

• “Após” o acidente: medidas direcionadas à análise e caracterização do(s) acidente(s) de tentar apurar as 

suas causas e/ou tendências. Estas medidas integram a realização de estudos específicos e produção de 

relatórios estatísticos. 

• Suporte: são medidas de apoio à execução do PASR. Pretendem dar apoio à execução do Plano, 

operacionalizando o acompanhamento e divulgação. 

 

Os capítulos seguintes pretendem enumerar as medidas desenvolvida para cada grupo. 
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3.2.1. Medidas “antes” do acidente 

As medidas “antes” do acidente definidas no PASR foram as seguintes: 

• A1 - Caraterização das velocidades e alargamento da rede SINCRO; 

• A2 - Estudos e medidas de mitigação dos riscos de acidentes rodoviários; 

• A3 - Telemática na concessão Norte; 

• A4 - Sistema de deteção automática de incidentes e reforço tecnológico de apoio à operação e 

planeamento; 

• A5 – Programa de Substituição de Barreiras de Segurança; 

• A6 - Modelo preditivo de acidentes rodoviários; 

• A7 - Sistema automático de alertas de veículos em contramão. 

 

3.2.2. Medidas “durante” o acidente 

As medidas “durante” o acidente definidas no PASR foram as seguintes: 

• B1 - Automatização das notificações de emergência reportadas à linha "112"; 

• B2 - Sistema automático de alertas de veículos em escapatórias de estrada; 

• B3 - Centralização do controlo de tráfego da rede Ascendi. 

 

3.2.3. Medidas “após” o acidente 

As medidas “após” o acidente definidas no PASR foram as seguintes: 

• C1 - Produção de informação interna de segurança rodoviária; 
• C2 - Relatórios de caraterização de acidentes com Mortos e Feridos Graves. 

 

3.2.4. Medidas de suporte ao PASR 

As medidas de suporte ao PASR definidas no documento foram as seguintes: 

• S1- Monitorização do PASR; 

• S2- Plano de Comunicação de Segurança Rodoviária; 

• S3- Indicador transversal de Segurança Rodoviária. 

 

3.3. Ponto de situação  

Apesar do PASR incorporar algumas medidas prévias ao seu desenvolvimento, a sua aprovação interna deu-se em 

fevereiro de 2021, pelo que já são visíveis algumas implementações no terreno. A título de exemplo, descrevem-

se de seguida algumas medidas e respetivos pontos de situação. 

 

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

Esta medida visa a elaboração de estudos que proponham medidas tecnicamente fundamentas para a redução dos 

riscos de acidentes rodoviários em zonas de Pontos Negros (PN), Zonas de Acumulação de Acidentes (ZAA) e 

outros locais de elevado risco de ocorrência de acidentes com vítimas. Atualmente estão a ser implementadas as 

medidas previstas e aprovadas nos estudos desenvolvidos em 2021 e estão em fase de elaboração os estudos de 

2021. Na Figura 6 observamos alguns exemplos de medidas de sinalização impostas em 2021. 
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Figura 6. Exemplos de medidas de mitigação de risco de acidente instaladas em 2021 na A25 (BLA) e na 

A29 (CP) (Fonte: Ascendi). 

 

A3 - Telemática na concessão Norte 

O contrato de concessão da concessão Norte (CN) não previu equipamentos de telemática, os quais hoje em dia 

considerados essenciais para a monitorização das suas vias e respetiva redução do risco de ocorrência e gravidade 

dos acidentes. Partindo deste diagnóstico. foi desenvolvido um estudo para definição do plano de instalação de 

equipamentos de telemática na CN. O estudo, que já se encontra concluído, propõe a instalação de vários tipos de 

equipamentos de telemática rodoviária, destacando-se as câmaras de vídeo (CCTV’s), painéis de mensagem 

variável (PMV’s) e estações meteorológicas. A Figura 7 mostra o atual estado da via e um cenário virtual ilustrativo 

do previsto após implementação do plano. 

 

 

Figura 7. “Antes” (lado esquerdo) e cenário “Previsto” (lado direito) com a implementação do plano de 

instalação de equipamentos de telemática (Fonte: Ascendi). 
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A5 - Programa de Substituição de Barreiras de Segurança 

Esta medida foi iniciada em 2018, com o objetivo de melhorar os níveis de retenção das Barreiras de Segurança 

instaladas na rede Ascendi em harmonia com a norma europeia e as disposições técnicas nacionais para sua 

aplicação. No âmbito do Programa já foram instalados cerca de 186 km de novas barreiras de segurança, num   

investimento na ordem dos 13M €. A previsão para 2022 será a instalação de 41 km e um investimento de 3,5M 

€. O Quadro 1 apresenta um resumo por concessão das instalações entre 2018 e 2021. 

 

Quadro 1. Extensão de Barreiras de Segurança instaladas no âmbito do Programa 2018 - 2021 (Fonte: 

Ascendi). 

Ano 

Extensão de Barreiras de Segurança instaladas (km) 

Beiras 

Litoral e 

Alta 

Grande 

Porto 
Norte 

Grande 

Lisboa 

Costa 

de 

Prata 

Pinhal 

Interior 

Douro 

Interior 

Toda a rede 

Ascendi 

2018 2,1 1,6 0,7 0 1,9 0,7 2,2 9,3 

2019 13,8 0 10,0 2,8 1,0 0 0 27,6 

2020 23,2 39,0 33,5 0 0 0 0 95,8 

2021 6,5 5,8 30,0 7,5 4,1 0 0 53,9 

TOTAL 45,7 46,4 74,2 10,3 7,0 0,7 2,2 186,6 

 

 

4. CONCLUSÃO 

O Plano de Ação de Segurança Rodoviária 2020-2023 da Ascendi é um documento de definição estratégica e 

operacional que visa contribuir para o objetivo redução do número de vítimas da sinistralidade rodoviária. A sua 

elaboração seguiu uma metodologia que caraterizou a evolução da sinistralidade, definiu metas para a sua redução 

e propôs medidas que visaram a viabilização das metas. As medidas foram desenvolvidas e classificadas em 4 

grupos: “antes”, “durante” e “após” o acidente e um grupo de suporte ao PASR.  O acompanhamento continuo das 

ações e a sua divulgação são partes integrantes e importantes do mesmo. 

O objetivo e as medidas são transversais à empresa, o que implica a intervenção dos diversos departamentos e de 

algumas entidades externas, na execução do PASR. Este teve início oficial em 2020 sendo que existem já algumas 

medidas implementadas no terreno. O trabalho prosseguirá até 2023 e espera-se que tenha efeitos na persecução 

das metas de redução de vítimas definidas. 

Apesar de ser uma metodologia frequentemente divulgada na bibliografia da área e já amplamente usada ao nível 

nacional e municipal, não são muitos os exemplos publicados de aplicação da abordagem por parte dos gestores 

de autoestradas. Esta perceção leva-nos a considerar que se trata de um processo com algum grau de inovação e 

que pretendemos implementar e divulgar na esperança de que possa ser considerado inspirador para a restante 

comunidade rodoviária.  
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