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Sumário  

Há uma relação direta entre a velocidade do tráfego e a frequência e gravidade dos acidentes de viação. Na 
presente comunicação, aborda-se o problema do contributo do nível de incumprimento dos limites de velocidade 
para a mortalidade rodoviária. 

Utilizando dados sobre características do tráfego observadas em 2013 em rodovias nacionais e acerca da 
sinistralidade nelas registada em 2015-2019, avalia-se o contributo dos vários graus de incumprimento dos limites 
de velocidade para a respetiva mortalidade rodoviária e, mediante análise de cenários, prevêem-se os potenciais 
impactes na sinistralidade de um cenário de intervenção incidindo nas contraordenações leves, os quais podem 
ser da ordem de 40%. 
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1 INTRODUÇÃO 

A velocidade excessiva e a condução sob a influência do álcool são dois aspetos do comportamento de condução 
com efeitos bem documentados no risco de acidente de viação e na gravidade das respetivas lesões. Aqueles 
aspetos são, de facto, graves problemas de segurança rodoviária em Portugal, como verificado no diagnóstico de 
segurança rodoviária preparatório da estratégia VisãoZero2030, motivo porque ambos foram identificados como 
áreas prioritárias de intervenção a considerar na preparação dessa estratégia [1] e [2]. 

Estima-se que o álcool esteja diretamente relacionado com 28% das vítimas fatais [1]. Na Fig.1 apresenta-se a 
comparação entre os resultados da última avaliação publicada da prevalência do álcool na condução (obtida em 
2013 num estudo da Prevenção Rodoviária Portuguesa) e a prevalência de álcool nos condutores mortos no período 
de 2010-2019, conforme reportado pelo Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses. Os infratores na 
condução são cerca de 1.8%, dos quais mais de 18% com Teor de Álcool no Sangue (TAS) maior ou igual a 
1,20 g/l; em contrapartida, os condutores mortos infratores são um terço dos condutores mortos, sendo que mais 
de 72% dos infratores tinham TAS maior ou igual a 1,20 g/l. 
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Fig.1. Prevalência de álcool na condução (2013) e na mortalidade dos condutores (2010-2019) em Portugal 

 

Estes valores permitem inferir que o risco da condução em contraordenação ao limite de álcool fixado legalmente 
é cerca de nove vezes superior ao da condução legal; e que o risco da condução em situação de crime é mais de 
100 vezes maior do que o da condução legal relativamente ao álcool. Estes valores são da ordem de grandeza dos 
obtidos no projeto europeu DRUID-Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines [3] e [4] e em 
estudos nos EUA (por exemplo, [5]) e Austrália [6]. 

Neste último exemplo, McLean e Kloeden [6] realizaram na cidade australiana de Adelaide uma investigação com 
casos controlados para estudar a influência do Teor de Álcool no Sangue em acidentes e o efeito da velocidade de 
circulação no risco (individual) de envolvimento em acidente, tendo comparado os efeitos dos dois fatores no risco 
de acidente dos condutores. As relações entre o TAS e o risco de acidente corporal são concordantes com os 
resultados dos EUA, de 1964 e 2016; já as relações entre a velocidade de circulação e o risco de acidente foram 
revistas por Elvik et al. [7], em especial no que se refere ao risco relativo correspondente aos maiores diferenciais 
de velocidade. 

Nesta análise, as situações de referência para o risco (valor unitário) corresponderam ao TAS de 0,0 g/l e à 
circulação à velocidade de 60 km/h, sendo este o limite de velocidade máxima geral permitido na cidade. Na Fig.2. 
apresenta-se a comparação entre a curva do risco relativo de acidente em função do TAS (original) e a do risco 
relativo de acidente em função da velocidade. Verifica-se que o risco relativo de 5 km/h de excesso de velocidade 
(65 km/h, em vez de 60 km/h) é da mesma ordem de grandeza do risco relativo de um TAS de 0,5 g/l (em vez de 
0,0 g/l); e o acréscimo de risco para 15 km/h de excesso de velocidade é comparável ao de um TAS de 0,8 g/l. 

Assim, é possível presumir que as intervenções para reduzir a velocidade de circulação serão tão eficazes na 
diminuição da frequência dos acidentes com vítimas ocorridos em Adelaide como as medidas para reduzir os níveis 
de álcool no sangue dos condutores. Estas relações não são específicas de Adelaide, sendo a curva exponencial 
revista semelhante ao modelo exponencial (de risco vs. velocidade) mais adaptado genericamente a dados 
internacionais [7]. 
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Fig.2. Risco relativo de envolvimento num acidente corporal, em função do TAS e da velocidade livre 
(adaptado de [6] e [7]) 

 

Na presente comunicação, aborda-se o problema do impacte do nível de incumprimento dos limites de velocidade 
para a mortalidade rodoviária e, mediante análise de cenários, prevêem-se os potenciais contributos para a obtenção 
das metas de uma estratégia de segurança rodoviária, decorrentes de diversos graus de alteração do sancionamento 
das contraordenações leves ao limite de velocidade. No capítulo seguinte revêm-se alguns resultados da 
investigação sobre as relações entre velocidade e sinistralidade e refere-se uma boa prática de intervenção para 
mitigação das velocidades desadequadas (a gestão de velocidades), no capítulo 3 apresenta-se uma estimativa do 
impacte dos vários níveis de infrações ao limite de velocidade (correspondentes à gravidade das contraordenações) 
e um cenário de intervenção incidindo nas contraordenações leves. Finalmente, no último capítulo discutem-se os 
resultados obtidos e enquadra-se o contributo do exemplo apresentado nas metas previsíveis conhecidas para o 
País. 

2 GESTÃO DE VELOCIDADES NA ÓPTICA DO SISTEMA SEGURO 

Há uma relação direta entre a velocidade do tráfego e a frequência e trauma permanente resultante dos acidentes 
de viação, como evidenciado por vários estudos de segurança rodoviária. Essa relação é detetada tanto em termos 
individuais – o risco de acidente de cada veículo explicado pela comparação da sua velocidade com a do restante 
tráfego – como para o tráfego como um todo – ou seja, o risco agregado do fluxo de tráfego, explicado pelas 
características da sua distribuição de velocidades. 

São vários os autores que esclareceram estas relações como, por exemplo, o ITF [8], o TRB [9], Aarts & van 
Schagen [10], Cardoso [11] e [12], Jurewicz et al. [13], Castillo-Manzano et al. [14] e Nilsson [15], tendo sido 
este o autor que primeiro propôs o modelo de potência para estimar a variação nos números de mortos e de feridos 
resultantes de alterações na velocidade média do tráfego. Elvik et al. [7] ajustaram equações exponenciais para 
estimar o impacte das reduções na velocidade do tráfego, as quais são mais adequadas para representar o fenómeno 
do que os modelos de potência, como explicado por Hauer [16] e discutido em ETSC [17]. 

Demonstrações práticas do impacte no risco agregado são descritas em Cardoso [12], a propósito das intervenções 
havidas no IP5 entre 1998 e 2003 (na infraestrutura e na forma da fiscalização do cumprimento do código da 
estrada, o que afetou a velocidade), e pelo CEREMA francês [18], na sequência da avaliação dos impactes, na 
sinistralidade, na mobilidade e na opinião pública, da redução do limite de velocidade para automóveis em 
400 000 km de estradas interurbanas francesas de faixa única de via dupla de 90 km/h para 80 km/h. No caso 
português, verificou-se uma diminuição de 75% no número de mortos (-70% no número de mortos e feridos 
graves) em resultado da campanha de ‘segurança máxima-tolerância zero’ e um aumento de 20% no número de 
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mortos com a supressão da mesma (mais 17% no número de mortos e feridos graves), após considerar a variação 
no volume de tráfego. Em França, a velocidade média diminuiu 3,1 km/h (para 83,3 km/h) e foi obtida uma redução 
de 12% no número de mortos (menos 389 em 3238 mortos). 

A experiência demonstra que a forma mais eficaz de reduzir a influência do excesso de velocidade nos acidentes 
é aplicar um procedimento designado por ‘gestão de velocidades’, que pode ser definido como um conjunto 
integrado de intervenções de segurança rodoviária a vários níveis, incluindo legislação, conceção de 
infraestruturas, fiscalização, campanhas de comunicação e sistemas de transporte inteligente [19] e [20], com o 
objetivo de obter velocidades de tráfego compatíveis tanto com a composição esperada do tráfego (a possibilidade 
de acidentes envolvendo peões ou ciclistas) como com os tipos de incidentes de viação predominantes envolvendo 
veículos motorizados (por exemplo, despistes e colisões frontais ou laterais). 

Assim, prevenir falhas do sistema de tráfego relacionadas com a velocidade depende em grande medida da 
existência de um programa de gestão de velocidades bem organizado, apoiado em todos os pilares do Sistema 
Seguro [20], [21] e [22] e adaptado a todas as funções da rede rodoviária. Duas questões são fundamentais neste 
programa: 

a. qual o limite de velocidade mais adequado a cada categoria de rodovia (em termos de eficácia e 
credibilidade); 

b. qual a forma mais eficiente de obter o cumprimento dos limites estabelecidos. 

Relativamente à primeira questão, é ambição da abordagem pelo Sistema Seguro que as falhas do sistema não 
resultem em ferimentos graves ou morte, o que depende de os utentes da estrada não serem expostos a forças de 
impacto superiores à tolerância física humana dos intervenientes. A abordagem depende, assim, da função de cada 
estrada e do tipo de interação previsível, em termos de categoria de utente (se envolve utentes desprotegidos, por 
exemplo) e de tipo de conflito possíveis. 

No que se refere à infraestrutura, para que os condutores selecionem velocidades adequadas, são fundamentais 
uma categorização adequada da rede rodoviária (assente em trechos preferencialmente monofuncionais), uma 
configuração autoexplicativa do ambiente rodoviário, e o estabelecimento de forma credível dos limites de 
velocidade. Ao nível da rede, é, pois, essencial uma hierarquização funcional, com características de conceção 
autoexplicativas e limites de velocidade tolerantes, atendendo à vulnerabilidade dos utentes da estrada esperados. 
Em rodovias urbanas com possíveis conflitos entre utentes vulneráveis e veículos motorizados, é necessário um 
limite de velocidade não superior a 30 km/h, uma vez que velocidades mais elevadas causam lesões fatais em 
peões desprotegidos; para velocidades até 50 km/h é importante segregar os utentes vulneráveis e configurar 
devidamente a geometria do traçado [22]. Dentro e fora de localidades, nas interseções de rodovias de grande 
volume de tráfego, as velocidades não devem exceder 50 km/h. Fora das povoações, os limites de velocidade acima 
de 80 km/h só são aceitáveis em estradas com faixas separadas e sem possibilidade de impactos frontais ou laterais 
(zona livre bem dimensionada e controlo de acessos). Nas estradas interurbanas, os limites de velocidade 
dependem também das características da área adjacente à faixa de rodagem, em especial da largura da zona livre 
de obstáculos. 

Em Portugal, existe uma metodologia para estabelecer os limites de velocidade enquadrada no acima descrito [23]. 

Para garantir que os utentes rodoviários viajam com uma velocidade segura, a adequação das características da 
infraestrutura deve ser complementada por uma fiscalização eficaz (em termos de dissuasão geral e específica), 
programas de reabilitação para infratores dos limites de velocidade reincidentes, bem como ações persuasivas de 
comunicação e educação pública [19]. 

Como se viu, a fiscalização do cumprimento da lei e os sistemas automáticos de apoio à escolha da velocidade 
(Intelligent Speed Adaptation – ISA) são particularmente necessários nas estradas de velocidades mais elevadas 
(acima de 50 km/h), por falta de dispositivos de infraestrutura suscetíveis de promover eficazmente a limitação de 
velocidade. Mesmo em rodovias com limite de velocidade igual a 50 km/h a fiscalização assume um papel 
primordial. 

Por este motivo, é importante definir cuidadosamente a forma como ela deve ser feita, começando pela própria 
definição da gravidade dos incumprimentos, a qual deveria atender ao correspondente impacte esperado na 
sinistralidade. 
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3 IMPACTE DAS CONTRAORDENAÇÕES LEVES DO LIMITE DE VEL OCIDADE 
NA SINISTRALIDADE 

O acréscimo de risco com a velocidade é frequentemente percebido como eminentemente resultante dos grandes 
incumprimentos do limite de velocidade. Por sua vez, esta visão é usada para fundamentar os sistemas de 
classificação das contraordenações como o existente em Portugal, no qual os excessos inferiores a 30 km/h fora 
de localidades1 são considerados contraordenações leves, excessos entre 30 km/h e 60 km/h são classificados como 
graves, e os excessos superiores a 60 km/h são qualificados como muito graves. Esta abordagem não é específica 
de Portugal; em França, por exemplo, grande parte dos condutores considera que circular menos de 10 km/h acima 
do limite de velocidade não é perigoso, apesar de se ter verificado que este grau de incumprimento do limite de 
velocidade tem um papel importante na sinistralidade rodoviária interurbana francesa [18]. 

Analisando a totalidade da distribuição de velocidades numa determinada categoria de estrada conclui-se que em 
algumas categorias podem ser alcançadas reduções consideráveis de sinistralidade diminuindo a velocidade de 
uma percentagem limitada de condutores e que estes não são necessariamente os condutores com grande excesso 
de velocidade. 

Nas subsecções seguintes, verificar-se-á que em estradas interurbanas com faixa de rodagem única sem controlo 
de acessos a diminuição das velocidades dos pequenos infratores (com menos de 30 km/h acima do limite de 
velocidade) poderá originar uma parcela considerável da potencial redução teórica do número de mortos por efeito 
da diminuição da velocidade. Na prática, esse efeito pode ser alcançado diminuindo a velocidade a partir da qual 
uma infração é considerada grave, ao mesmo tempo que se mantém o limite de velocidade (como se viu, atualmente 
a diferença é de 30 km/h). 

Por outro lado, cálculos semelhantes relativos a arruamentos urbanos mostram que nestes é necessária uma 
translação completa da curva de distribuição de velocidade para valores mais baixos (o que significa que todos os 
condutores necessitam de reduzir as suas velocidades) para se alcançar uma redução significativa no número de 
mortos. É este o motivo porque as intervenções de acalmia do tráfego numa área urbana, mediante remodelação 
da infraestrutura, são mais eficazes na redução da sinistralidade do que a mera aplicação de sinais de regulação de 
velocidade, mesmo com intensa fiscalização do seu cumprimento. 

3.1 Cenário de intervenção: descrição e pressupostos 

De acordo com as medições realizadas pela Prevenção Rodoviária Portuguesa em 2013, a distribuição de 
velocidades nas estradas de faixa de rodagem única sem controlo de acessos da Rede Rodoviária Nacional (RRN) 
caracterizava-se por um valor médio de 71 km/h e um desvio padrão de 16 km/h [1]. Admitindo que essa 
distribuição pode ser razoavelmente bem aproximada pela distribuição normal, obtém-se a curva representada na 
Fig. 3.a). 

Doecke et al. desenvolveram um modelo para avaliar a relação entre o risco de envolvimento num acidente fatal 
a uma dada velocidade, em comparação com o risco a uma velocidade de referência [24], válido para rodovias 
interurbanas de faixa de rodagem única e elevada velocidade australianas, o qual corresponde à equação (1), 
representada na Fig. 3.b): 

 

���� � ���.�	�
�����������.������	��������
�� (1) 

Onde: 

RRIc – Risco relativo de envolvimento em acidente fatal; 

Vlim – Limite de velocidade (km/h); 

V – Velocidade de circulação (km/h). 

 

                                                           
1 Dentro de localidades, os limites de contraordenação grave e muito grave são, respetivamente, mais 20 km/h e 
mais 40 km/h. 
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a) 

 

b) 

Fig.3. Distribuição da frequência relativa de veículos (a) e do risco relativo (b), em função da velocidade, 
em estradas de faixa única sem controlo de acessos da RRN 

 

Multiplicando o risco relativo de cada velocidade pela respetiva frequência relativa de ocorrência é possível 
obter-se uma estimativa da distribuição da frequência relativa de acidentes corporais em função da velocidade, o 
que se encontra representado na curva a roxo na Fig. 4. Analisando a referida curva, é possível verificar que as 
velocidades inferiores a 80 km/h correspondem a cerca de 31% da frequência relativa de acidentes corporais, que 
as velocidades iguais ou superiores a 100 km/h correspondem a 33% e que a gama dos 80 km/h (inclusive) aos 
100 km/h (exclusive) acomodam 36% da frequência relativa de acidentes, o que dá uma ideia da relevância deste 
intervalo de velocidades na sinistralidade destas rodovias. 

 

 

Fig.4. Distribuições da frequência relativa de acidentes corporais, em função da grandeza do intervalo de 
velocidades correspondente à contraordenação leve em rodovias de faixa única sem controlo de acessos da 

RRN 

 

Uma forma de diminuir o número de condutores em contraordenação leve consiste na diminuição do intervalo de 
velocidades correspondendo a esta classificação, o que, na prática, pode ser alcançado mantendo o limite de 
velocidade máxima legal ao mesmo tempo que se diminui a velocidade a partir da qual uma infração é considerada 
grave ou, em alternativa, se passa a fiscalizar com idêntico rigor todas as categorias de contraordenações 
relacionadas com a velocidade. 

Como referido, fora de localidades, atualmente é de 30 km/h a diferença entre o valor do limite legal de velocidade 
máxima e o valor da velocidade a partir da qual a contraordenação é grave. Mediante algumas hipóteses 
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simplificativas quanto à evolução da distribuição de velocidades escolhidas pelos condutores, é possível calcular 
o impacte de vários graus de alteração daquele intervalo. 

No caso vertente, admitiram-se os seguintes pressupostos: 

• a distribuição de velocidades é normal; 
• o limite de velocidade é mantido; 
• apenas os condutores em infração leve alterariam a sua velocidade em resultado da diminuição da gama 

de velocidades correspondentes à infração leve e essa alteração seria na exata 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, por exemplo, com aumento do nível de distração 
por escolha de uma velocidade mais baixa do que atualmente. 

3.2 Resultados prospetivos 

Os resultados obtidos para rodovias interurbanas de faixa de rodagem única sem controlo de acessos da RRN 
também estão representados na Fig. 4., sob a forma de quatro curvas correspondentes à diminuição da gama de 
velocidades correspondentes a contraordenação leve em 5 km/h (a amarelo), em 10 km/h (a verde), em 15 km/h (a 
azul) e em 20 km/h (a laranja). As correspondentes diminuições no número total de acidentes corporais, 
relativamente ao registado com o atual intervalo de 30 km/h, são apresentadas no Quadro 1, juntamente com os 
valores correspondentes calculados, de forma similar, para autoestradas. 

 

Quadro 1. Alteração na frequência relativa de mortos por alteração do intervalo de velocidades 
correspondentes a contraordenação leve 

Intervalo de velocidades 
(km/h) 

Envolvimento em acidentes fatais 

Faixa única sem controlo de acessos Autoestradas 

30 - - 

25 -20% -12% 

20 -32% -18% 

15 -40% -22% 

10 -45% -25% 

 

Verifica-se, com os pressupostos admitidos, que é elevado o potencial de diminuição de sinistralidade nas duas 
categorias de estrada mencionadas, ainda que consideravelmente mais elevado no caso das rodovias de faixa de 
rodagem única sem controlo de acessos do que no das autoestradas. 

4 DISCUSSÃO 

Na Fig.5. apresenta-se a distribuição dos mortos em acidentes de viação registados em Portugal no período de 
2015 a 2019, inclusive, conforme descrito em Cardoso et al. [2]. Na figura, são assinaladas cinco categorias de 
rodovias interurbanas e três de rodovias dentro de localidades. Nas primeiras incluem-se as estradas nacionais 
(FLen), autoestradas (FLae), estradas municipais (FLem), itinerários principais e complementares (FLip) e outras 
estradas (FLo); as segundas compreendem os arruamentos (DLarr), as estradas que atravessam localidades 
(DLenm) e outras estradas urbanas (DLo). Verifica-se que cerca de 40% dos mortos em acidentes de viação 
registados naquele período ocorreram em autoestradas e estradas interurbanas sem condicionamento de acessos, 
as categorias de estradas a que se refere o Quadro 1. 
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Fig.5. Mortalidade registada em acidentes de viação em Portugal, 2015 a 2019 

 

Pela importância da respetiva sinistralidade, estas duas categorias de rodovias serão, certamente, alvo de 
intervenções de segurança no âmbito da futura estratégia de segurança rodoviária, as quais mais provavelmente 
incluirão medidas tendentes à diminuição do impacte das velocidades excessivas. Os resultados apresentados no 
Quadro 1 são encorajadores, relativamente ao potencial contributo de diminuição da sinistralidade nas rodovias 
interurbanas. 

No entanto, é de reconhecer que eles estão fundamentados em pressupostos que poderão vir a revelar-se otimistas 
– designadamente o de que todos os condutores em infração leve alterariam a sua velocidade na exata medida da 
diminuição da gama de velocidades correspondentes à infração leve; e o de não ocorrer adaptação do 
comportamento do condutor, tendente a maior predisposição à distração. Infelizmente, na bibliografia consultada 
não foram encontrados relatos de estudos da eficácia de intervenções incidindo primordialmente sobre os pequenos 
incumprimentos dos limites de velocidade cujos resultados pudessem ser usados para estimar com maior rigor o 
grau de cumprimento desta intervenção. 

Por outro lado, os resultados baseiam-se em distribuições de velocidade de circulação medidas em 2013. Apesar 
de esses valores serem semelhantes aos obtidos em anteriores campanhas de medição realizadas pelo LNEC (ver, 
por exemplo, [25]), há indicações de que as correspondentes medidas de tendência central podem estar 
desajustadas das observáveis atualmente. Efetivamente, os resultados provisórios das medições já realizadas no 
âmbito de um projeto europeu vocacionado para a obtenção de indicadores de desempenho em segurança 
rodoviária apontam para que a média e o desvio padrão das distribuições de velocidades tenham presentemente 
valores bastante superiores aos medidos em 2013, em ambas as categorias de estrada, o que associará às 
intervenções sobre a velocidade potenciais efeitos redutores da sinistralidade maiores do que os referidos no 
Quadro 1. 

A equação (1), por seu lado, foi ajustada a dados de sinistralidade e de velocidade obtidos noutro país. Apesar de 
estar alinhada com outros resultados, obtidos através de meta-análise (de vários estudos), não é garantido que 
espelhe rigorosamente o fenómeno nas autoestradas e estradas de faixa única sem controlo de acessos do nosso 
País. Sabe-se, por exemplo, que a sua aplicação preditiva em França, no âmbito da diminuição do limite de 
velocidade de 90 km/h para 80 km/h nas estradas interurbanas de faixa de rodagem única, originou uma ligeira 
sobreavaliação dos efeitos esperados [18]. Na ausência de um estudo de âmbito nacional ou europeu, não há, no 
entanto, método alternativo para avaliar quantitativamente o tipo de intervenção parcelar em análise. 

Já para avaliar os efeitos de alteração dos limites de velocidade aplicados em cada categoria de estrada é possível 
usar o modelo exponencial de Elvik et al. [7]. Nesse caso, partindo das distribuições de velocidade medidas em 
2013 em Portugal e admitindo que em resultado da diminuição do limite de velocidade ocorre uma redução 
uniforme em toda a distribuição de velocidades; que uma alteração de -10 km/h num limite de velocidade 
corresponde a -3,4 km/h na velocidade média; que não há alterações de intensidade ou rigor da fiscalização das 
regras de trânsito; e que não ocorre qualquer adaptação do comportamento dos condutores; é possível estimar que 
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para obter uma diminuição de 50% no número de mortos seria necessário diminuir o limite de velocidade nas 
autoestradas em 40 km/h e o das estradas de faixa de rodagem única sem acessos condicionados em 25 km/h. Note-
se que a diminuição em 50% do número de mortos, entre 2020 e 2030, corresponde à meta preconizada pela 
Comissão Europeia no seu documento definidor do ‘Quadro da Política de Segurança Rodoviária para 2021-2030’. 

Os valores de diminuição dos limites de velocidade acima referidos são dificilmente aceitáveis socialmente; no 
entanto, face aos resultados da análise de cenários apresentada, é expectável que uma parcela significativa do 
correspondente efeito possa ser obtida mantendo os limites de velocidade e intervindo na forma de aplicação da 
fiscalização. 

5 CONCLUSÕES 

Em conclusão, na presente comunicação referiu-se que 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, o que justifica que ambos tenham sido identificados como áreas prioritárias de intervenção a considerar 
na preparação da estratégia de segurança rodoviária do País. Foi também evidenciado que há uma relação direta 
entre a velocidade do tráfego e a frequência e gravidade dos acidentes de viação, e que, 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. 

Utilizando dados sobre características operacionais do tráfego observadas em estradas nacionais e acerca da 
sinistralidade nelas registada no período de 2015 a 2019, evidenciou-se que o acréscimo de sinistralidade não 
resulta só dos grandes incumprimentos dos limites de velocidade, mas também é consideravelmente resultante dos 
pequenos incumprimentos desses limites. Mediante análise de cenários, previram-se os potenciais contributos para 
a obtenção das metas de sinistralidade, decorrentes da diminuição da gama de valores de velocidade 
correspondentes a contraordenação leve. Apurou-se que as reduções podem ser significativas nas estradas de faixa 
de rodagem única sem condicionamento de acessos e nas autoestradas, com reflexos importantes na diminuição 
da sinistralidade ao nível nacional. 

Embora os resultados quantitativos obtidos dependam da validade dos pressupostos usados na análise de cenários, 
é forçoso reconhecer que as ações tendentes ao reconhecimento pelos condutores do perigo dos pequenos excessos 
de velocidade reforçam a respetiva perceção geral do perigo da velocidade excessiva. 
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