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Sumário 

A gestão dos planos de segurança rodoviária é facilitada se for definido um conjunto de objetivos e metas 
intermédias que possam ser usadas para acompanhar a evolução da sinistralidade e orientar a gestão da 
intensidade dos esforços de intervenção. Estas metas podem ser expressas por resultados operacionais ou 
mediante indicadores de desempenho em segurança rodoviária (IDS ou KPI) adstritos a intervenções específicas.  

Nesta comunicação apresentam-se as definições práticas adotadas pela UE para os KPI sobre velocidade e 
distração e refere-se a forma como foram realizadas as respetivas medições no âmbito do projeto europeu 
Baseline. São também apresentados valores já obtidos em 2022. 
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1 INTRODUÇÃO 

A implementação das políticas de segurança rodoviária envolve a aplicação, focada em resultados, de um conjunto 
alargado de funções de gestão, destinadas a coordenar a realização de intervenções de segurança rodoviária 
incidindo no sistema de transporte rodoviário, incluindo o planeamento, projeto, operação e conservação das 
infraestruturas rodoviárias, a homologação e supervisão da manutenção do parque automóvel, a formação e 
fiscalização dos condutores, bem como dos primeiros socorros às vítimas e à reabilitação destas [1] e [2], conforme 
sumariamente representado na Fig. 1. 

 

 

Fig.1. Abordagem à gestão da segurança rodoviária (adaptado de [1]) 
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A gestão institucional das intervenções pressupõe que haja coordenação, dos organismos governamentais centrais 
e locais e do sector privado; que o quadro jurídico defina claramente a responsabilidade das organizações e 
instituições responsáveis pela segurança rodoviária, o seu âmbito de intervenção, bem como a forma de prestação 
de contas; e que haja atribuição eficiente de recursos, dotado da previsibilidade suficiente para planeamento num 
quadro racional de avaliação – ou seja, baseado na avaliação quantitativa dos custos e benefícios em relação aos 
objetivos declarados. É, também, necessário dispor de um meio eficaz de comunicação com o público sobre 
questões de segurança rodoviária, enfatizando a responsabilidade social partilhada para desenvolver, aplicar e 
apoiar iniciativas e intervenções de melhoria da segurança rodoviária tendentes aos objetivos visados. A 
investigação e desenvolvimento, a par com a transferência de tecnologia, são uma componente integral e essencial 
da gestão da segurança rodoviária, permitindo identificar atempadamente alterações no sistema, desenvolver novas 
técnicas e métodos e promover a transferência e divulgação de conhecimentos para melhorar continuamente a 
eficiência e eficácia do sistema de transporte rodoviário. A eficiência das políticas de segurança rodoviária é 
garantida através da supervisão e avaliação, mediante a medição contínua e sistemática dos resultados obtidos, as 
quais permitem detetar desvios relativamente aos objetivos e corrigir atempadamente intervenções menos eficazes. 

O enfoque nos resultados requer a prévia definição de metas operacionais conformes aos objetivos estratégicos de 
segurança rodoviária. Estas metas podem ser definidas através de uma abordagem descendente (top-down), na qual 
os números máximos de mortos e feridos são estabelecidos num processo motivacional [3]; ou mediante uma 
abordagem ascendente (bottom-up), em que os objetivos estratégicos são fundamentados numa avaliação 
apriorística, modelando a evolução histórica da segurança rodoviária e fazendo previsões acerca das tendências 
futuras em caso de manutenção das políticas existentes bem como projeções sobre os efeitos esperados de um 
conjunto delineado de intervenções de segurança rodoviária [4]. 

Nesta última abordagem é importante distinguir Previsão, Projeção e Estimativa. De acordo com Hauer [5], a 
Previsão refere-se a um estado do mundo que não existe. Diz respeito à intervenção (“resultados potenciais”) ou 
ao nível contrafactual da Escada de Causalidade, conforme descrito por Pearl e Mackenzie [6], e alude a questões 
como “E se eu fizer?” ou “E se eu tivesse feito?” Uma Projeção corresponde a uma previsão de um assunto que se 
verifica ter tido lugar; a sua qualidade poderá ser avaliada por comparação com o que aconteceu na realidade. A 
Estimativa está relacionadas com eventos que ocorreram no passado e são baseadas em dados históricos sobre 
acidentes e fatores relacionados com acidentes; à semelhança das projeções, a sua qualidade também pode ser 
avaliada. As previsões de segurança são usadas para avaliar cenários de base (de intervenção nula), necessários 
para estimar o efeito de uma intervenção realizada ou projetar o efeito potencial de uma política planeada [5]. 
Nestes dois casos, a realidade (passada, no primeiro caso e futura, no último) é comparada com um cenário 
hipotético em que não ocorreu (ou se postula que não ocorrerá) qualquer intervenção. Têm sido usados vários 
métodos para atender aos fatores influentes na sinistralidade nas previsões de segurança, quer implicitamente (por 
exemplo, extrapolações com e sem grupos de controlo), quer mediante tentativas para representar relações causais 
entre a evolução dos resultados de segurança e as alterações nos fatores explicativos (por exemplo, modelos 
estruturais), conforme descrito com mais pormenor no relatório de uma Ação COST europeia [7]. 

Os dados e estatísticas sobre resultados de segurança rodoviária são essenciais para o sucesso do processo de 
gestão da segurança rodoviária descrito; de acordo com Wegman et al. [8], nunca será demais enfatizar a 
importância crucial de dados de boa qualidade acerca da segurança rodoviária. Estes dados incluem as estimativas 
de custo, para comparar o impacto socioeconómico dos acidentes de viação com outras ameaças à saúde pública; 
da exposição, para distinguir os efeitos das alterações no risco das modificações no volume ou composição do 
tráfego; das frequências de vítimas mais graves, com desagregação dos números de mortos a 30 dias e dos de 
feridos graves MAIS3+; e de indicadores de desempenho em segurança, relacionados com os objetivos ou os 
resultados pretendidos com as intervenções. 

A experiência demonstra que definir simplesmente uma meta para redução do número de mortos rodoviários num 
prazo de dez anos não proporciona orientação suficiente sobre o tipo de intervenções e a intensidade dos esforços 
exigidos [8]. A supervisão do progresso da segurança rodoviária é mais eficaz quando o conjunto de indicadores 
de resultados finais (isto é, os números ou taxas de mortos e feridos graves) é complementado por um conjunto de 
indicadores de desempenho em segurança (IDS), conforme referido por Wegman et al. [8] e Bliss e Breen [2], e 
discutido em Cardoso et al. [9]. Os IDS são definidos para domínios específicos do sistema de tráfego, constituindo 
importantes meios de análise de mecanismos de produção de lesões, tais como utilização de cinto de segurança e 
capacete, velocidades de circulação e prevalência de álcool. 
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A dinâmica do processo de gestão por objetivos da segurança rodoviária está resumidamente representada na 
Fig. 2. Uma vez identificado um problema de segurança rodoviária (por exemplo a velocidade excessiva) e 
analisados os mecanismos do seu contributo para a sinistralidade, podem ser definidas intervenções de segurança 
direcionadas para a sua mitigação (por exemplo através da fiscalização do cumprimento do limite de velocidades 
ou a delimitação de zonas de 30 km/h em áreas residenciais), cujo grau de execução pode ser apreciado através de 
indicadores de execução operacional1 (de que são exemplos, o número de condutores controlados, a percentagem 
de infratores identificados que foram efetivamente sancionados, e a percentagem de arruamentos candidatos já 
com sinalização de Zona 30). Aquelas intervenções afetam as condições de operação do tráfego, o que pode ser 
medido através de indicadores de desempenho em segurança rodoviária (como, por exemplo, a percentagem de 
veículos acima do limite de velocidade ou a velocidade média do tráfego), e a sinistralidade relacionada com a 
velocidade excessiva (em termos de mortos, feridos graves e custos da velocidade excessiva). 

 

 

Fig.2. Inter-relacionamento dos elementos da gestão da segurança rodoviária 

 

Com este enquadramento, no âmbito do ‘Quadro das políticas de segurança rodoviária na UE para o período 2021 
2030 – Próximas etapas para a “Visão Zero”’, a Comissão Europeia (CE) está a promover a recolha harmonizada 
de Indicadores de Desempenho em Segurança Rodoviária (IDS), também designados como KPI, relativos a oito 
aspetos de segurança rodoviária através do estudo BASELINE, que tem coordenação geral pelo VIAS Institute e 
nacional pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). O LNEC tem a cargo a obtenção dos KPI, 
relacionados com a velocidade excessiva e a distração na condução. 

Na presente comunicação, após breve introdução descritiva do processo de gestão da segurança rodoviária, na 
Secção 2 apresentam-se os IDS definidos pela CE (na Secção 2), com especial incidência nas definições práticas 
adotadas para os dois indicadores a cargo do LNEC, incluindo a descrição das desagregações adotadas – 
relativamente a categorias de veículos e de rodovias – e referem-se os principais desafios à respetiva medição 
rigorosa e a forma como foram superados. Na Secção 3 são apresentados os valores já obtidos nas campanhas 
realizadas em 2021 e 2022 e apresentam-se IDS alternativos para a velocidade, cujo cálculo é possibilitado pelas 
medições realizadas e que são suscetíveis de utilização no acompanhamento da execução da estratégia 
VisãoZero2030, em preparação pela ANSR. 

                                                           
1 Indicadores de atividade, segundo a norma ISO 39001. 
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2 INDICADORES DE DESEMPENHO EM SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

Um Indicador de Desempenho em Segurança (IDS) é qualquer variável mensurável que esteja 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, para apreciar o desempenho da segurança do sistema de 
transporte rodoviário ou compreender o processo que origina os acidentes [10], [11] e [12]. 

Nos documentos emitidos pela CE, designadamente na comunicação “Europe on the Move – Sustainable Mobility 
for Europe: safe, connected and clean”, onde se estabelecem as metas de redução do número de mortos e de feridos 
graves MAIS3+ em 50%, entre 2020 e 2030, os IDS são designados como Indicador Chave de Desempenho (Key 
Performance Indicator – KPI), para a segurança rodoviária.   

Os KPI são definidos para domínios específicos de sistema de tráfego que são importantes para a análise da 
produção de vítimas de acidentes de viação, tais como o uso de cinto de segurança ou de capacete, as velocidades 
de circulação, a prevalência do álcool na condução, a distração (por exemplo, uso de telemóvel), as características 
de planeamento e de projeto da infraestrutura, a resistência dos veículos às colisões e a disponibilidade de sistemas 
automáticos de apoio a manobras de emergência, bem como a resposta pós-acidente [11] e [13]. De acordo com 
Hakkert et al. [12], é possível medir diretamente variáveis que reflitam as condições de operação inseguras nalguns 
desses domínios; é o caso, por exemplo, da percentagem de condutores em excesso de velocidade – aqueles que 
circulam acima do limite de velocidade. No entanto, há domínios e variáveis para as quais essa medição não é 
exequível por razões técnicas (por exemplo, ainda não é possível saber qual a percentagem de condutores em 
velocidade excessiva – demasiado rápidos para as condições do sistema), económicas ou éticas, casos em que 
poderão ser usadas variáveis sucedâneo para o problema, eventualmente espelhando apenas a atividade em 
intervenções relacionadas. É o caso, por exemplo, da percentagem de testes ao álcool à beira da estrada com 
resultado acima do limite legalmente permitido. 

Os KPI devem ser escolhidos de modo a terem um grau de validade satisfatório (ou seja, uma boa correlação com 
o número de mortos ou feridos graves), a serem confiáveis (suscetíveis de medição sistemática e regular) e 
facilmente quantificáveis (exequibilidade técnica e económica), bem como a corresponderem a uma intervenção 
de segurança rodoviária bem definida e eficaz. 

Genericamente, os KPI podem ser usados essencialmente para relacionar as metas de sinistralidade com as 
intervenções mitigadoras ou para definir metas e projetar os melhoramentos viáveis. Adicionalmente, à medida 
que for melhorando o conhecimento das corelações com os indicadores de sinistralidade, poderão vir a ser usados 
também para definir as propriedades e características de um sistema seguro. 

O uso de KPI na gestão de segurança através de avaliações a posteriori permite relacionar o progresso tendente às 
metas de mortos e de feridos graves com o nível de concretização das intervenções conexas, facilitando a 
compreensão da razão pelo qual o progresso foi conseguido [8]. Tal é essencial para o desenvolvimento de novas 
intervenções eficazes, para a melhoria contínua das intervenções e para aferir a respetiva transferibilidade de um 
contexto para o outro. Acresce que os benefícios do recurso a KPI não se limitam à eficácia operacional. O conceito 
de responsabilidade partilhada é um princípio fundamental da abordagem do Sistema Seguro [14], envolvendo no 
processo de melhoria das condições de segurança os operadores e responsáveis pela conceção e construção do 
sistema de tráfego rodoviário, os utentes de estrada e outros intervenientes no domínio dos transportes, incluindo 
municípios, forças policiais, autoridades rodoviárias, organismos de formação e exame dos condutores, e o setor 
privado [8], Quando os contributos dos vários participantes numa estratégia de segurança rodoviária são 
devidamente identificados, o acompanhamento periódico do progresso, mediante KPI, é uma excelente forma de 
avaliar se cada um desses participantes está a cumprir os respetivos compromissos e se estes são adequados para 
os objetivos visados. 

Do atrás exposto ressalta que a escolha dos KPI relevantes não é independente das prioridades da política de 
segurança rodoviária estabelecida, sendo determinada pelas intervenções escolhidas e cuja implementação se 
destinam a acompanhar. 

No documento comunitário sobre indicadores de segurança rodoviária [13], a CE estabeleceu um conjunto de oito 
KPI, para os quais pretende avaliações regulares e sistemáticas, e tão harmonizadas quanto possível, 
correspondentes às principais áreas da política de segurança rodoviária de âmbito europeu: álcool, distração, uso 
do capacete por ciclistas e motociclistas, cinto de segurança e sistemas de retenção para crianças, socorro pós 
acidente, infraestrutura, e sistemas de segurança ativa e passiva dos veículos. 
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No sentido de apoiar as autoridades dos Estados Membros na recolha tão harmonizada quanto possível dos 
mencionados KPI e contribuir para a capacitação dos Estados Membros que ainda não recolheram ou calcularam 
os dados necessários para os KPI, a CE promoveu e financiou parcialmente o BASELINE. A participação de 
Portugal neste projeto é coordenada pela ANSR, estando previsto o cálculo de todos os oito KPI, sendo que os 
trabalhos relativos aos da distração e das velocidades estão a cargo do LNEC. 

Tomando como base as definições genéricas de cada KPI sugeridas pela CE, foram preparadas orientações 
específicas, contendo a descrição dos dados necessários para cada KPI, estabelecendo os requisitos mínimos em 
termos de representatividade das medições e do nível de desagregação dos cálculos, bem como relativamente aos 
planos de amostragem e aos procedimentos de ponderação das amostras. Nos documentos orientadores 
relativamente a cada KPI também são sugeridos níveis opcionais de desagregação dos KPI a calcular. 

O KPI relativo à velocidade foi definido como a percentagem de veículos circulando em cumprimento dos limites 
de velocidade [15]. 

Este indicador é obtido mediante a medição da velocidade instantânea de um conjunto suficiente de veículos, 
podendo ser usado para o efeito equipamento automático ou manual, desde que de forma não conspícua. 

O KPI é desagregado por três categorias de rodovias (autoestradas, estradas interurbanas e rodovias urbanas), 
sendo os resultados apresentados separadamente para cada categoria. O KPI deve ser apresentado pelo menos para 
veículos de passageiros e para o total de veículos, sendo recomendável que sejam distinguidos também os 
autocarros e veículos de mercadorias (ligeiros, com menos de 3,5t, e pesados, com mais de 3,5t), bem como os 
veículos motorizados de duas rodas. No plano de amostragem está previsto, como mínimo, que haja 10 locais de 
medição em cada categoria de estrada, que em cada um destes locais seja realizadas mais de 70 medições de 
velocidade totalizando mais de 500 medições por categoria de estrada. No total, o número de medições não deve 
ser inferior a 2000 veículos. 

Os locais de medição devem ser escolhidos de forma aleatória de entre os conjuntos de trechos de rodovia 
cumprindo critérios de dimensão mínima, de estabilidade na velocidade de circulação, de afastamento quer de 
interseções quer de dispositivos de controlo de velocidade. Igualmente, apenas são elegíveis para medição os locais 
onde as caraterísticas de traçado não diminuam localmente a velocidade escolhida - locais onde se possam observar 
velocidades livres, em reta em patamar ou com trainel entre -5% e +5%. Para cálculo do KPI apenas são relevantes 
as velocidades dos veículos com tempos de espaçamento não inferiores a 6 segundos, considerando-se que este 
intervalo é suficiente para que a escolha da velocidade pelos respetivos condutores não seja condicionada pela 
velocidade dos veículos que os precedem. 

Pretende-se que as medições sejam feitas pelo menos em dia útil, no respetivo período diurno – sendo o período 
noturno e o do fim-de-semana opcionais. É recomendado que as medições de velocidade sejam realizadas sob 
condições atmosféricas favoráveis, durante a primavera ou o outono, sendo de evitar medições no inverno. 

Os requisitos de categorização da rede e dos veículos para medição deste KPI são muito semelhantes aos adotados 
em anteriores medições das velocidades do tráfego nas estradas do País [16]. No entanto, nessas medições foi 
usada uma desagregação da rede rodoviária portuguesa mais fina do que a agora exigida pela CE. Para efeitos de 
comparabilidade, manteve-se basicamente a categorização então usada: autoestradas, estradas interurbanas de 
faixa de rodagem única e duas vias com condicionamento de acessos, estradas interurbanas de faixa de rodagem 
única e duas vias sem acessos condicionados, rodovias urbanas de Nível 2, rodovias urbanas de Nível 3 e 
atravessamentos de povoações por rodovias interurbanas. Para efeitos do KPI, as duas primeiras categorias são 
agregadas nas estradas interurbanas, as duas últimas categorias são agregadas nas rodovias urbanas, e as 
autoestradas correspondem à categoria prevista pela CE. Não se consideraram as rodovias urbanas de Nível 1, 
dado que o respetivo limite de velocidade é variável, não estando limitado a 50 km/h. 

O KPI relativo à distração foi definido como a percentagem de condutores que não utilizam um dispositivo móvel 
de mão enquanto conduzem [15]. 

Este indicador foi obtido mediante a observação direta de um conjunto suficiente de condutores nas três categorias 
de rodovias atrás referidas (autoestradas, estradas interurbanas e rodovias urbanas), sendo os resultados 
apresentados separadamente para cada categoria. De forma a agilizar o processo de recolha, foram selecionados 
os mesmos locais potenciais de recolha usados para o KPI das velocidades, uma vez que a desagregação em termos 
de categorias de rodovias é idêntica. As observações foram realizadas considerando os três tipos de veículos 
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previstos no manual do projeto para este indicador [17]: veículos ligeiros de passageiros, veículos ligeiros de 
mercadorias e autocarros. 

Foi utilizado um processo de recolha diferenciado consoante a velocidade praticada pelos condutores. Esta decisão 
derivou das dificuldades de identificação das ações dos condutores nas situações de velocidades muito elevadas. 
Foi assim considerado: 

• Nas autoestradas, as observações para recolha do KPI foram efetuadas considerando o método do 
observador móvel, no qual o observador vai dentro de um veículo em movimento, inserido na corrente 
de tráfego, onde mais facilmente identifica as ações dos condutores dos veículos que o ultrapassam ou 
são ultrapassados por ele; 

• Nas estradas interurbanas e nos arruamentos urbanos, as observações para recolha do KPI foram 
realizadas de forma estática, a partir de um local na berma da estrada. 

Na Secção 3 apresenta-se a distribuição geográfica dos locais de medição de velocidade e de distração, bem como 
uma súmula dos resultados já obtidos. 

3 RESULTADOS OBTIDOS 

Para cada uma das sete categorias de rodovia consideradas foi identificado um conjunto de 15 a 29 potenciais 
trechos para medição de velocidades ou observação de distração, distribuídas pelo País (Fig.3).  

 

 

Fig.3. Distribuição geográfica dos potenciais locais de medição de velocidades e de observação de distração 

 

Os locais de medição de velocidades para cada categoria foram escolhidos aleatoriamente dentro do respetivo 
conjunto de locais potenciais. Na Fig.4 apresenta-se a distribuição geográfica dos locais de medição de velocidades 
em autoestradas, rodovias interurbanas com acessos condicionados (setas brancas, em a) e sem condicionamento 
de acessos (setas verdes em a) e nos atravessamentos urbanos por estradas interurbanas. 
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a) b) c) 

Fig.4. Distribuição geográfica dos locais de medição de velocidades em estradas interurbanas (a), 
autoestradas (b) e atravessamentos urbanos (c) 

 

Nas estradas interurbanas, autoestradas e atravessamentos de povoação as medições foram realizadas utilizando 
estações de análise do tráfego com sensores do campo magnético colocados no eixo de cada via de trânsito. Nas 
rodovias urbanas as velocidades foram medidas manualmente usando um emissor-recetor de Lidar portátil, a partir 
de viaturas paradas em zonas de estacionamento. As estações automáticas funcionaram durante períodos 
aproximados de 24 horas, exceto nos atravessamentos em que os períodos foram de apenas quatro horas. As 
contagens manuais tiveram a duração necessária para se realizar o número mínimo de observações. 

Como referido na Secção 2, para efeitos de cálculo do KPI apenas é necessária a obtenção da percentagem de 
veículos em cumprimento do limite de velocidade. No entanto, aproveitando a experiência passada, optou-se por 
recolher também um conjunto alargado de outras estatísticas das distribuições de velocidades nas categorias de 
rodovias consideradas. Assim, foram obtidas a velocidade média, o desvio padrão, o percentil 85 da distribuição 
(V85), e as percentagens de veículos em contraordenação grave ou muito grave (atento o limite de velocidade 
aplicável ao tipo de veículo).   

No Quadro 1 apresentam-se os valores obtidos nas medições em autoestradas e em estradas interurbanas, com e 
sem acessos condicionados, os únicos já disponíveis à data de elaboração da presente comunicação. Para além do 
número de observações, são apresentados os valores médios, os desvios padrão e os percentis 85 da distribuição 
de velocidades (V85) do total de viaturas e dos veículos ligeiros. 

 

Quadro 1. Estatísticas selecionadas das distribuições de velocidades fora de povoação (2022) 

Estatística Autoestrada 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 

 

Comparando os valores agora medidos com os obtidos nas campanhas de medições de 2004 [16], verifica-se que 
em autoestrada a velocidade média dos veículos ligeiros é superior (+3 km/h) à de 2004. Nas estradas interurbanas 
com acessos condicionados, a velocidade média dos veículos ligeiros é menor (-5 km/h) em 2022; nas estradas 
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interurbanas sem condicionamento de acessos as velocidades médias dos veículos ligeiros também foram menores 
(-11 km/h) em 2022. Em 2022 os desvios padrão dos veículos ligeiros foram genericamente iguais ou inferiores 
aos de 2004, em todas as categorias de estrada fora de localidade, o mesmo se constatando relativamente ao 
percentil 85 da distribuição de velocidades; neste caso, é de referir que nas estradas sem condicionamento de 
acessos a diminuição de V85 é especialmente elevada (-13 km/h). Salienta-se que os equipamentos de medição 
usados em ambos os períodos foram semelhantes, o que evidencia que nas estradas portuguesas aumentou a 
uniformidade na escolha das velocidades de circulação pelos condutores de veículos ligeiros, indiciando um padrão 
amadurecido de utilização do sistema de tráfego. 

No Quadro 2 apresentam-se, para as mesmas categorias de estradas interurbanas, as percentagens de condutores 
cumprindo o limite de velocidade e as percentagens daqueles que transitavam em contraordenação grave e muito 
grave. 

 

Quadro 2. Indicador do cumprimento dos limites de velocidade fora de localidade (2022) 

Percentagens de veículos 
Autoestrada Interurbana com acessos 

condicionados 
Interurbana sem 

condicionamento de acessos 
Total Veículos ligeiros Total Veículos ligeiros Total Veículos ligeiros 

Cumprindo o limite 50% 45% 34% 29% 34% 30% 
Contraordenação grave 9% 9% 11% 12% 5.3% 6.9% 
Contraordenação muito 
grave 

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

 

Relativamente ao cumprimento dos limites de velocidade, verifica-se que nas autoestradas a percentagem de 
condutores de veículos ligeiros nessa situação em 2022 é menor (-3%) que em 2004. Nas estradas interurbanas de 
faixa de rodagem única, as percentagens de condutores cumprindo o respetivo limite de velocidade são superiores 
em 2022 às que se verificaram em 2004, sendo o maior aumento (+26%) o registado nas estradas sem acessos 
condicionados. 

Em 2022 as percentagens de condutores de veículos ligeiros em contraordenação grave foram bastante inferiores 
às de 2004, com exceção das autoestradas onde a diminuição foi marginal (-1%). A percentagem de condutores de 
veículos ligeiros em contraordenação muito grave em autoestrada foi maior em 2022 do que em 2004 (2.2% vs. 
1.0%); nas restantes estradas interurbanas foi marginalmente menor. 

No Quadro 3 apresentam-se os valores obtidos nas observações do KPI sobre distração em autoestradas, estradas 
interurbanas e arruamentos urbanos. 
 

Quadro 3. Estatísticas relativas à utilização um dispositivo móvel na mão em condução (2022) 

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 mercadorias 95% 

Autocarros 98% 

Total 97% 
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Relativamente à distração, verificou-se que a percentagem de condutores que utilizava um dispositivo móvel na 
mão enquanto conduzia foi na generalidade dos casos inferior a 5%, independentemente da categoria de rodovia 
ou do tipo de veículo em que o condutor circulava. De qualquer forma, ainda que com pequenas diferenças, 
constata-se que a percentagem de cumprimento da lei é superior nas autoestradas e que os condutores de veículos 
ligeiros de mercadorias utilizam mais vezes os dispositivos móveis durante a condução. Foi residual o 
manuseamento de telemóvel observado nos condutores de autocarros. 

4 CONCLUSÕES 

A experiência de países pioneiros na execução de planos de segurança rodoviária balizados por metas quantitativas 
de redução no número de vítimas de acidentes de viação demonstrou ser necessário definir um conjunto de 
objetivos e metas intermédias que possam ser usadas para acompanhar a evolução da sinistralidade e orientar a 
gestão da intensidade dos esforços de intervenção em segurança rodoviária. Estas metas intermédias podem ser 
expressas mediante indicadores de desempenho em segurança rodoviária (KPI) ou, em casos específicos por 
indicadores de atividade (resultados operacionais). Os primeiros correspondem a aspetos, relacionados com as 
condições de funcionamento do tráfego, potencialmente contributivos para a ocorrência de acidentes ou a produção 
de lesões nos respetivos intervenientes; os segundos estão diretamente relacionados com o grau de execução das 
intervenções. 

Os KPI são definidos de modo a serem facilmente compreendidos e suscetíveis de medição confiável. Ao nível 
europeu, a CE está a promover a recolha harmonizada de KPI relativos a oito aspetos de segurança rodoviária 
através do estudo BASELINE, que tem coordenação geral pelo VIAS Institute e nacional pela Autoridade Nacional 
de Segurança Rodoviária (ANSR). Neste estudo, o LNEC é responsável pela obtenção dos KPI relacionados com 
a velocidade excessiva e a distração na condução – problemas relevantes da sinistralidade nacional. 

Os resultados já obtidos permitem constatar elevado incumprimento dos limites de velocidade nas estradas fora de 
localidade, menor nas estradas sem acessos condicionados e máximo nas autoestradas; igualmente se verificaram 
elevadas percentagens de condutores em contraordenação grave. Genericamente verificou-se que a velocidade 
média dos veículos ligeiros é igual ou ligeiramente superior ao respetivo limite legal de velocidade máxima, o 
mesmo acontecendo relativamente aos veículos pesados. Comparativamente com as medições realizadas em 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. 

Verificou-se também que, genericamente, a percentagem de condutores que utilizava um dispositivo móvel na 
mão enquanto conduzia foi na generalidade dos casos inferior a 5%, sendo os valores menores nas autoestradas e 
maiores nos veículos ligeiros de mercadorias. 

5 AGRADECIMENTOS 

Na realização das medições de velocidades nas rodovias interurbanas e nos atravessamentos de povoação, a equipa 
do LNEC contou com o apoio da Guarda Nacional Republicana e das concessionárias e subconcessionárias 
rodoviárias (Infraestruturas de Portugal, Ascendi, Brisa BCR/Brisal/Globalvia, Brisal, Euroscut, Autoestradas 
Norte-Litoral e Subconcessão Baixo Alentejo), para assegurar as condições de segurança necessárias para 
instalação dos sensores das estações de análise de tráfego. Também é de mencionar o importante apoio da APCAP 
na identificação das concessionárias relevantes para cada potencial trecho de medição identificado. Salienta-se que 
todas as concessionárias contactadas, por motivo de serem as gestoras de um trecho incluído na lista de potenciais 
trechos de medição, manifestaram disponibilidade para colaborar no estudo. 
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