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Sumário 

A Diretiva 2019/1936 alterou o procedimento para avaliação de segurança rodoviária à escala da rede (ASRER), 
alargou o âmbito das inspeções de segurança rodoviária (ISR) e determinou a participação de auditor de 
segurança rodoviária (AdSR) nas ISR. A Portaria n.º 300/2021 criou as condições para lecionação de cursos de 
formação de AdSR. 

Nesta comunicação salienta-se a necessidade de complementar a ASRER com um procedimento pró-ativo regular 
de baixa periodicidade (as ISR) e apresentam-se as orientações previstas para o curso de auditores e inspetores 
de segurança rodoviária que o LNEC e a PRP pretendem submeter ao IMT, para acreditação no âmbito daquela 
portaria. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Diretiva 2008/96/CE estabeleceu um conjunto de cinco ferramentas para a Gestão da Segurança da Infraestrutura 
Rodoviária (GSIR): a Avaliação do Impacte sobre a Segurança (AISR) de projetos rodoviários; a Auditoria de 
Segurança Rodoviária (ASR) ao projeto de rodovias; a ordenação e intervenção na rede, em trechos curtos (as 
Zonas de Acumulação de Acidentes – ZAA) e em Lanços com Elevado Potencial de Redução de Sinistralidade 
(LEPRS); a Inspeção de Segurança Rodoviária (ISR) às estradas da rede existente; e a recolha de informação 
pormenorizada sobre cada acidente fatal e a análise dos fatores concorrentes para a respetiva ocorrência. A 
aplicação destas ferramentas passou a ser obrigatória nas estradas da rede rodoviária transeuropeia (TERN), 
verificando-se que existem recomendações técnicas para aplicação robusta das quatro primeiras ferramentas, 
diretamente relacionadas com a infraestrutura [1], [2], [3], [4] e [5]. 

Com a publicação da Diretiva 2019/1936 foram alteradas substancialmente duas ferramentas da anterior Diretiva 
2008/96/CE, através da melhoria da especificação do procedimento para “avaliação de segurança rodoviária à 
escala da rede” (ASRER) e do alargamento do âmbito das inspeções de segurança rodoviária, este acompanhado 
pelo estabelecimento de duas subcategorias de ISR. No primeiro caso é clarificado o âmbito técnico da ferramenta; 
já no segundo verificam-se a alteração do caráter pró-ativo para uma configuração mista (também reativa), a 
subordinação da respetiva execução aos resultados da ASRER e alguma indefinição dos respetivos alcance e 
conteúdo técnicos. 

A Diretiva 2019/1936 também tem um âmbito de aplicação mais alargado do que o previsto na anterior diretiva, 
que substitui. Assim, para além da TERN, estão incluídas todas as autoestradas e “estradas principais”, bem como 
as rodovias não urbanas sem acesso direto pelas propriedades marginais e as estradas em que houve aplicação de 
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Fundos Europeus (com exceção das que estão vedadas ao tráfego motorizado). A Diretiva contempla uma 
definição lata de “estradas principais”, que são entendidas como rodovias fora de zona urbana que ligam as 
principais cidades ou regiões, ou ambas, pertencentes à categoria mais elevada abaixo da categoria de "autoestrada" 
na classificação rodoviária do Estado Membro (EM); cabendo a cada EM definir a rede de “estradas principais” a 
considerar. 

Na Diretiva 2019/1936 está prevista a exigência de transparência na apresentação dos resultados obtidos com as 
ferramentas de GSIR e, também, que lhes seja dado o devido seguimento. Em especial, passa a ser obrigatório que 
as conclusões do procedimento de avaliação de segurança rodoviária à escala da rede sejam seguidas de ISR 
específicas e que cada decisão sobre o seguimento a dar a cada recomendação de uma ISR seja justificada e 
devidamente fundamentada. Assim, na nova Diretiva é reconhecida a necessidade de as ISR, à semelhança das 
ASR, terem uma fase final de decisão, o que já tinha sido preconizado no manual de ISR elaborado pelo LNEC 
[5] e salientado por Cardoso e Roque [6] e [7]. 

Nesta diretiva é preconizado que sejam estabelecidos os requisitos gerais de desempenho para as marcas 
rodoviárias e os sinais verticais, a respeitar aquando da sua instalação e a manter ao longo da sua vida útil, para 
garantir o seu correto reconhecimento pelos utentes. Esta medida destina-se a facilitar as viagens dos utentes da 
estrada, designadamente garantindo a satisfação dos requisitos da população idosa, e a permitir a colocação em 
serviço de sistemas de mobilidade interligados e autónomos. Os resultados conhecidos da atividade dos grupos de 
trabalho organizados pela Comissão Europeia (CE) para definição desses requisitos indiciam que as exigências 
decorrentes da ergonomia são inferiores às dos sistemas de condução automática. 

Finalmente, na Diretiva 2019/1936 é instituída a obrigatoriedade de cada procedimento de GSIR atender 
especificamente aos utentes vulneráveis da estrada. Neste aspeto, é de notar que a definição usada na diretiva é 
diferente da do Código da Estrada português. Na diretiva são considerados utentes vulneráveis todos os "utentes 
da estrada não motorizados, incluindo, em especial, os ciclistas e peões, bem como os utilizadores de motociclos”. 
Estes, no entanto, são utentes motorizados e já eram considerados explicitamente nos procedimentos da anterior 
diretiva; por outro lado, os correspondentes fatores de sinistralidade rodoviária (velocidade própria potencialmente 
elevada e voluntária ausência de habitáculo de sobrevivência) são diversos dos habitualmente associados aos peões 
e ciclistas – baixa velocidade e ausência de proteção secundária para velocidades elevadas. É de notar que, mesmo 
no projeto de rodovias vedadas ao trânsito de peões e ciclistas, a consideração destes utentes é indispensável, por 
exemplo, para mitigar o efeito de barreira do canal de circulação rodoviário no trânsito destes utentes. 

Tendo presente que ainda decorre a transposição para o quadro legal português da Diretiva 2019/1936, nesta 
comunicação apresenta-se uma proposta para a configuração do conjunto de ferramentas de GSIR para Portugal, 
clarificando-se o âmbito das que incidem nas rodovias em operação. Salienta-se a importância de complementar a 
ASRER com um procedimento pró-ativo, a ISR, de baixa periodicidade mas regular, para identificação de perigos 
(riscos latentes). 

Por outro lado, com a publicação da Portaria n.º 300/2021, estão criadas as condições para lecionação de cursos 
de formação para auditores de segurança rodoviária, previstos na Diretiva 2008/96/CE e na Diretiva 2019/1936, 
que a substituiu. Tomando como base os conteúdos programáticos preconizados na Portaria e a experiência obtida 
com as ações de formação ‘Inspeção de Segurança Rodoviária a Estradas Interurbanas em Operação’, realizadas 
conjuntamente pelo LNEC e PRP para a Ascendi, nesta comunicação também se apresentam as orientações 
previstas para o curso de auditores e inspetores de segurança rodoviária que ambas as entidades pretendem 
submeter ao IMT, para acreditação no âmbito daquela portaria. 

2 FERRAMENTAS PARA ESTRADAS EM OPERAÇÃO DA NOVA DIRET IVA 

As ferramentas previstas na Diretiva 2008/96/CE para os trechos de rodovias em operação compreendiam 
procedimentos pró-ativos (as ISR) e reativos. 

No caso dos procedimentos do primeiro tipo, de acordo com a transposição para Portugal, as ISR são um 
procedimento apriorístico para deteção de problemas de segurança rodoviária que consiste na realização de uma 
inspeção, in situ, regular e sistemática, de estradas em operação, abrangendo a totalidade da rede de estradas, 
efetuada por equipas de especialistas em segurança rodoviária com treino específico, resultando num relatório 
formal identificando os perigos e os problemas de segurança detetados, ao qual a autoridade rodoviária competente 
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(a concessionária) tem de dar uma resposta formal, habitualmente corrigindo essas situações perigosas. Por se 
tratar de uma ferramenta pró-ativa, nas ISR não estava prevista a consideração das características da sinistralidade 
registada nos trechos inspecionados. 

Os procedimentos reativos, designados de "classificação e gestão da segurança da rede rodoviária em exploração", 
pressupunham a disponibilidade de referenciação geográfica dos acidentes registados, permitindo a aplicação de 
algoritmos de seccionamento da rede em trechos e a ordenação destes por risco ou importância da sinistralidade. 
Estavam previstas abordagens para trechos curtos, as designadas zonas de acumulação de acidentes (ZAA) e para 
trechos mais longos, com cerca de 4 km de comprimento, designados por lanços com elevado potencial de redução 
de sinistralidade (LEPRS). Foi desenvolvido um método para identificação robusta das ZAA suscetíveis de 
melhoria por intervenção na infraestrutura da Rede Rodoviária Nacional (RRN) portuguesa [1], que se enquadra 
no estado da arte na matéria, conforme identificado no projeto europeu RIPCORD-ISEREST [8] e [9]; e elaborada 
uma base metodológica, também bayesiana, para identificação dos LEPRS na RRN. 

Para as estradas em operação, na nova Diretiva 2019/1936 está prevista a “avaliação de segurança rodoviária à 
escala da rede” (ASRER), descrita nos artigos 5º e 6º e a realização de inspeções de segurança rodoviária (no 
artigo 6º). 

No primeiro caso, as ISR devem ser realizadas periodicamente, com frequência suficiente para garantir níveis de 
segurança adequados nas rodovias. Estas ISR podem ser realizadas de acordo com o procedimento preconizado 
no manual publicado pelo InIR [5], uma vez que se mantém a necessidade de haver uma abordagem completa para 
identificar, com regularidade, os elementos da rodovia e do controlo do tráfego que podem contribuir para a 
ocorrência de acidentes ou contribuir para a respetiva maior gravidade e que sejam suscetíveis de tratamento. 
Como referido no manual, as ISR incidem sobre seis conjuntos de aspetos [5]: coerência entre a função da estrada 
e caraterísticas do tráfego (designadamente as velocidades de circulação prevalecentes, o TMDA e a composição 
do tráfego); homogeneidade do traçado; adequação das distâncias de visibilidade à velocidade do tráfego; 
características da área adjacente à faixa de rodagem (AAFR), designadamente ausência de obstáculos perigosos 
na zona livre; qualidade dos sinais verticais e das marcas rodoviárias, afetando a visibilidade sob condições diurnas 
(sombras) e noturnas (retrorrefletividade); e caraterísticas superficiais do pavimento, nomeadamente quanto a 
aderência (micro e macrotextura) e irregularidade longitudinal. 

Na Diretiva 2019/1936 pretende-se que a ASRER seja um mapeamento sistemático e pró-ativo dos riscos, para 
avaliar a segurança “intrínseca” (ou inerente) das rodovias em toda a EU. Como já referido, este novo 
procedimento substitui o atual procedimento (reativo) de "classificação e gestão da segurança da rede rodoviária 
em exploração", sendo apresentado na diretiva como uma ferramenta pró-ativa. Na realidade, nele também são 
utilizadas avaliações de risco observado e esperado de acidente, pelo que se trata de uma ferramenta mista. A 
ASRER agrega várias ferramentas da antiga diretiva, já que inclui um procedimento de "classificação dos trechos 
com elevada concentração de acidentes", que é usado para ordenar os trechos da rede e guiar a atribuição de 
prioridades para aplicação subsequente do procedimento de inspeção de segurança rodoviária específica (ISRe) 
que lhe está associado e no qual serão definidas as intervenções corretivas preconizadas. 

Na diretiva é agora preconizado que a classificação dos trechos com elevada concentração de acidentes atenda à 
frequência e gravidade dos acidentes rodoviários e contemple quer uma análise (visual ou eletrónica) das 
características de projeto das rodovias, quer a análise da sinistralidade registada em pelo menos três anos (para 
detetar locais onde tenha ocorrido um número excessivo de acidentes face ao tráfego). Pretende-se que seja adotado 
um mínimo de três classes, havendo ainda a intenção de a CE disponibilizar orientações metodológicas para a 
realização desta classificação, trabalho que ainda decorre no seio de um grupo de trabalho envolvendo peritos de 
todos os EM sob coordenação da CE. Verifica-se, assim, que a análise da segurança da rede TERN em operação 
não é objeto de uma especificação prática tão completa como a que é feita para as ferramentas pró-ativas (ASR e 
AISR). 

Tal fato resulta de a publicação da Diretiva 2019/1936, tal como a da anterior, se destinar a disponibilizar aos EM 
orientações acerca da GSIR, coligindo o conjunto de ferramentas disponíveis, anotando as características 
fundamentais daquelas em que há consenso entre os EM e apontando apenas os aspetos elementares daquelas em 
que há diversidade de protocolos de aplicação, de um modo que não impeça os EM de continuarem a empregar os 
seus métodos ou de os melhorarem de forma autónoma, adaptando-os às especificidades das respetivas redes. Por 
esse motivo, na diretiva é deliberadamente vaga a descrição quer das ASRER quer das ISR (fato que também já 
se verificava na anterior diretiva). 
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No entanto, aquele propósito não impede que seja reconhecida a conveniência em haver recomendações mais 
pormenorizadas acerca da forma de aplicar estas ferramentas, que possam servir de orientação aos EM que ainda 
não as empregam, para a sua aplicação direta ou mais adaptada às suas condições. No caso do nosso País, o método 
de aplicação de ISR já está bem sedimentado tecnicamente, pelo que não há interesse em alterá-lo, e parte do que 
se pretende com a ASRER também já está bem delineado tecnicamente (deteção de ZAA), faltando a sua aplicação 
sistemática. A classificação da rede por características intrínsecas da infraestrutura é o aspeto da ASRER que ainda 
não foi devidamente resolvido, fundamentalmente por falta de realização de um programa de investigação 
dedicado ao desenvolvimento e validação do aproveitamento sistemático da informação sobre a infraestrutura, o 
tráfego e a sinistralidade que vai sendo recolhida na RRN e da sua integração em modelos robustos de apoio à 
decisão. Anota-se que a experiência com a aplicação do iRAP em estradas portuguesas denotou diversos problemas 
de validade dos dados atribuídos à RRN, sendo desconhecidos resultados da validação da aplicabilidade dos 
modelos de sinistralidade imbuídos neste método. Neste aspeto, considera-se que o método a empregar poderá 
incorporar algumas das ferramentas previstas no sistema de Gestão da Aplicação de Intervenções para Mitigação 
da Sinistralidade (GAIMS) proposto pelo LNEC à Infraestruturas de Portugal (IP). 

Como referido, em complemento à classificação dos trechos com elevada concentração de acidentes, na Diretiva 
2019/1936 está previsto que uma parte dos trechos classificados seja objeto de intervenção corretiva, a qual pode 
ser decidida imediatamente em resultado da classificação ou na sequência de uma ISRe realizada para o efeito. Na 
diretiva é recomendado que os aspetos a atender nesta subcategoria de inspeção sejam os mesmos de uma ISR, no 
entanto, havendo informação sobre a sinistralidade dos trechos em causa, considera-se aconselhável que essa 
informação também seja considerada, conferindo-lhe, assim, um caráter misto. 

Para além da realização periódica de ISR e da execução de ISRe aos trechos selecionados com a ASRER, na 
Diretiva 2019/1936 é preconizada a realização de ISR nas imediações dos túneis abrangidos pela Diretiva 
2004/54/EC, as quais devem ser realizadas conjuntamente com os responsáveis pela aplicação desta diretiva. O 
intervalo entre estas inspeções não deve exceder seis anos.  

Do ponto de vista técnico, considera-se que a metodologia das ISR [5] pode ser aplicada quer nas inspeções a 
realizar nas imediações de túneis quer, genericamente, nas ISRe, sendo que para estas é conveniente estabelecer 
os métodos para análise da sinistralidade registada e de apoio à combinação dos resultados assim obtidos com os 
da ISR, para elaboração das propostas de intervenção corretiva. 

3 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM ASR E ISR 

Na Diretiva 2008/96/CE era reconhecido que a qualidade e eficácia das ASR dependem da independência das 
equipas auditoras face ao dono de obra e ao projetista, e da qualificação dos membros das equipas auditoras, não 
só no que se refere à sensibilidade para os problemas de segurança rodoviária mas também da formação técnica 
especializada que lhes foi ministrada.  

Por esse motivo, foi exigido aos EM que definissem um procedimento formal de qualificação dos auditores de 
segurança rodoviária, o qual em Portugal apenas ficou estabelecido com a Portaria 300/2021 de 14 de dezembro. 

A preparação técnica inclui uma vertente genérica, em termos do nível do conhecimento base nas áreas da 
segurança rodoviária, acerca do comportamento de condução, e da experiência em projeto rodoviário; bem como 
uma vertente específica ao procedimento. Nesta vertente, as noções podem ser ministradas em ações de formação 
curtas; já a preparação para a primeira vertente exige ações de formação mais demoradas, uma vez que é vasto o 
conjunto de competências a adquirir. Na referida Portaria estão previstos dois tipos de cursos de formação inicial: 
um, com duração mínima de 50 horas, específico para o procedimento de ASR e destinado a candidatos com 
experiência superior a 5 anos em segurança rodoviária e em análise de acidentes rodoviários; e outro, com duração 
mínima de 125 horas, para quem não cumpra aqueles requisitos. 

Na mesma diretiva também se reconhecia que devido ao caráter evolutivo do conhecimento no domínio da 
segurança rodoviária, os auditores precisam de atualizar os seus conhecimentos, pelo que os candidatos devem 
demonstrar apetência e capacidade para esse efeito e devem ser realizadas com regularidade ações de formação 
contínua com esse fim. 

Na Diretiva 2008/96/CE os requisitos de qualificação para inspetores de segurança rodoviária e equipas de ISR 
não tinham a pormenorização do exigido para auditores e para equipas executantes de ASR. Esta deficiência foi 
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identificada por alguns autores [9], sendo um aspeto devidamente corrigido na Diretiva 2019/1936, na qual se 
exige que as equipas de peritos encarregadas de ISRe incluam pelo menos um auditor de segurança rodoviária 
qualificado. 

É, assim, reconhecido que os peritos que realizam ASR e ISR devem ser técnicos experientes, competentes, 
dotados de bom senso e formalmente qualificados, mediante quer o cumprimento de requisitos de formação base 
e específica, quer a atualização regular dos conhecimentos sobre fatores de risco rodoviário, de modo a estarem 
aptos a analisar as ligações rodoviárias do ponto de vista de todos os utentes autorizados a circular ou a trabalhar 
na mesma, e assim identificar as situações de potenciais conflitos geradores de acidentes. 

Na nova diretiva os requisitos de formação de auditores praticamente não sofreram alteração, com exceção de uma 
menção explícita à necessidade de o currículo das ações de formação dos auditores conter matérias relacionadas 
com a segurança dos utentes vulneráveis e das infraestruturas destinadas ao respetivo trânsito. Trata-se de uma 
redundância, uma vez que as ASR e as ISR incidem nos trechos especificados e nas suas ligações à rede existente, 
o que significa que, mesmo em autoestradas, a consideração do efeito de barreira e o restabelecimento ou 
disponibilização de pistas ou faixas cicláveis e passeios sempre fizeram parte das ferramentas previstas na Diretiva 
2008/96/CE.  

É de referir que a recente publicação em Portugal do documento normativo para arruamentos urbanos veio facilitar 
a lecionação deste tópico, ao disponibilizar um documento orientador do projeto aplicável em qualquer categoria 
de rodovia urbana, norteado pelos princípios do Sistema Seguro [10], [11], [12] e [13]. Com efeito, apesar de a 
ASR não consistir na verificação do cumprimento de normas de projeto, a adaptação aos princípios do Sistema 
Seguro ditou a inclusão no documento normativo de vários aspetos relevantes para a segurança rodoviária, 
constituindo uma boa base de apoio quer à realização de ASR ao projeto de arruamentos urbanos quer à execução 
de ISR naqueles que estão abertos ao trânsito. 

Assim, verifica-se que o preconizado na Portaria 300/2021 está ajustado à Diretiva 2019/1936. No caso do curso 
de formação inicial específica de auditores de segurança rodoviária está prevista uma duração mínima de 50 horas, 
compreendendo 12 horas de workshop prático, com realização de uma ASR e de uma ISR. Na parte curricular (38 
horas) prevê-se a introdução à Diretiva 2019/1936, a apresentação de noções sobre a evolução da sinistralidade 
rodoviária em Portugal e sua comparação com a situação na Europa, a apresentação dos conceitos de ASR e de 
ISR e dos respetivos documentos técnicos de referência nacionais, e a aprendizagem da utilização da Matriz de 
Análise de Risco do manual técnico de ISR. 

Em setembro e outubro de 2020, por solicitação da ASCENDI, o LNEC e a PRP prepararam conjuntamente uma 
ação de formação (Fig.1) destinada a divulgar os objetivos que presidem à realização de uma ISR e os 
procedimentos formais para a sua execução, bem como atualizar conhecimentos acerca de um conjunto de aspetos 
diretamente ligados à infraestrutura rodoviária influentes na sinistralidade, mas cujo impacte pode ser mitigado 
mediante deteção por inspeção visual de estradas em operação e subsequente intervenção corretiva. 

 

   

Fig.1. Imagens de uma sessão do curso de ISR a estradas interurbanas em operação, organizado pelo LNEC 
e PRP para a ASCENDI 
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Apesar de incidir especificamente nas ISR, o curso teve uma duração de 35 horas, distribuídas por cinco dias, e o 
seu conteúdo programático era semelhante ao que veio a ser estabelecido na Portaria 300/2021, incluindo um dia 
dedicado a prático, com trabalho de campo em secção corrente de autoestrada e em estrada interurbana de acesso 
(ligação à RRN). Foram apresentados os aspetos mais marcantes da sinistralidade rodoviária em Portugal, com 
ênfase na registada na RRN e nas estradas da TERN, referidas as metodologias para intervenção na infraestrutura 
rodoviária visando a mitigação da sinistralidade, e apresentadas as diretivas 2008/96/CE e 2019/1936. Foi 
apresentado o conceito de ISR, seus objetivos, tipos, periodicidade, critérios de seleção de estradas, bem como 
custos e benefícios. Procedeu-se à apresentação pormenorizada do Manual Técnico [5], com descrição do 
procedimento e do conteúdo de cada uma das duas fases. Foram pormenorizadas as formas de abordagem dos 
vários aspetos a verificar, e exemplificadas quer a aplicação da Matriz de Avaliação de Riscos quer a elaboração 
do relatório, incluindo a forma de apresentar as declarações de exceção. 

Atendendo ao número de formandos indicado pela ASCENDI e ao número máximo de alunos por sessão, foram 
realizadas duas sessões sucessivas, com um intervalo de tempo muito curto, o que permitiu, durante a primeira 
sessão, identificar potenciais melhorias, que foram imediatamente testadas na segunda sessão. Os trabalhos de 
campo (Fig.2) incidiram exclusivamente em trechos interurbanos, tendo consistido na ISR de um sublanço de 
autoestrada com cerca de 8 km, em ambos os sentidos e incluindo os respetivos nós limítrofes, e na ISR de uma 
ligação à RRN, em estrada de faixa única e dois sentidos com cerca de 3 km. Os trechos inspecionados foram 
escolhidos de modo a facilitar a logística do curso, sem prejuízo da conveniente diversidade de perigos a 
identificar. 

 

 

Fig.2. Apontamento da oficina de trabalho de campo do curso de ISR a estradas interurbanas em operação 
organizado pelo LNEC e PRP para a ASCENDI 
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A realização deste curso permitiu confirmar que é possível ministrar uma ação de formação inicial para auditores 
de segurança rodoviária que habilite os candidatos a realizar ASR e ISR em rodovias interurbanas e urbanas com 
uma duração igual ao mínimo previsto na Portaria 300/2021, de 50 horas. Também se constatou a conveniência 
em prever tempo suficiente para que durante as oficinas de trabalho os candidatos possam desenvolver de forma 
autónoma atividade de auditoria e de inspeção de exemplos em zona urbana e em ambiente interurbano, incluindo 
a elaboração dos correspondentes relatórios de ASR e de ISR. 

Neste enquadramento, está em preparação, conjuntamente pelo LNEC e pela PRP, uma ação de formação inicial 
de auditores de segurança rodoviária que se pretende submeter à certificação pelo IMT.  

O curso destina-se a divulgar os objetivos que presidem à realização de ASR e de ISR em rodovias (não só da 
RRN mas também das redes municipais) e os procedimentos formais para a respetiva realização, bem como 
atualizar conhecimentos acerca de um conjunto de aspetos diretamente ligados à infraestrutura rodoviária 
influentes na sinistralidade mas cujo impacte pode ser mitigado mediante alterações no projeto ou intervenções 
corretivas, após análise documental dos seus elementos e inspeção visual da respetiva zona de implantação. 

A componente curricular do curso está organizada em sete grandes tópicos: 
• Introdução, onde são apresentados os aspetos mais relevantes da sinistralidade rodoviária em Portugal, 

com ênfase na registada na RRN, nas estradas da TERN e em zonas urbanas, os tipos de intervenções na 
infraestrutura rodoviária possíveis para mitigação da sinistralidade e a Diretiva 2019/1936 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, sobre gestão da segurança na infraestrutura rodoviária. 

• Conceitos de Auditoria de Segurança Rodoviária (ASR) e de Inspeção de Segurança Rodoviária (ISR), 
com indicação dos objetivos de cada ferramenta, competências dos intervenientes, níveis de ASR e tipos 
de ISR, fases de projeto para realização das ASR e custos e benefícios expectáveis. 

• Introdução ao Manual Técnico de ASR, com descrição do procedimento, evocação do papel de cada 
interveniente e do caráter colegial da equipa de auditores, importância do respeito do formalismo do 
procedimento, indicação de elementos de referência disponíveis para consulta, objetivos da visita à obra, 
orientações para elaboração do relatório, indicação da importância da resposta às recomendações do 
relatório da ASR ser integral, mesmo que sejam necessárias declarações de exceção. 

• Introdução ao Manual Técnico de ISR, com descrição do procedimento, indicação do caráter difásico e 
do conteúdo de cada fase e orientação sobre a aplicação da Matriz de Avaliação de Riscos e do uso da 
aplicação de apoio à elaboração do relatório desenvolvida para o efeito, finalizando com orientações 
acerca dos efeitos esperados das ISR e as declarações de exceção. 

• Exemplificação dos problemas de segurança rodoviária mais comuns nos projetos rodoviários em 
Portugal, quer em estradas interurbanas quer em arruamentos urbanos. 

• Utilização das Listas de Controlo desenvolvidas para ASR nas várias fases de projeto (estudo de 
viabilidade, estudo prévio, projeto de execução e imediatamente antes da abertura ao tráfego) e para 
elementos rodoviários notáveis (atravessamentos urbanos, intersecções com controlo por prioridade ou 
STOP, sinalização semafórica, rotundas, nós de ligação e zonas de interação com utentes vulneráveis). 

• Aspetos a verificar nas ISR, designadamente, características da zona livre de obstáculos e sistemas de 
retenção de veículos, coerência entre a função da rodovia e características relevantes do tráfego 
(velocidades, tráfego médio diário anual e composição do tráfego), fatores humanos, distâncias de 
visibilidade, estabelecimento de limites de velocidade, homogeneidade de traçado, características 
superficiais do pavimento (aderência e irregularidade longitudinal), sinais luminosos, princípios de 
sinalização do trânsito e características e colocação da marcação rodoviária e da sinalização vertical. 

Relativamente às oficinas de trabalho, prevê-se que consistam na realização de ASR ao projeto de estradas 
interurbanas de faixa de rodagem única e de dupla faixa de rodagem, de uma intersecção (eventualmente uma 
rotunda), de um atravessamento urbano por estrada da RRN e de um arruamento urbano de nível III ou IV; bem 
como na execução de ISR a um trecho de rodovia interurbana e outro de arruamento urbano. No caso das oficinas 
de trabalho de ISR (Fig.3), prevê-se que os trabalhos envolvam necessariamente deslocação a locais 
criteriosamente escolhidos. No caso das oficinas de ASR é conveniente realizar pequenos exemplos de ASR nas 
várias fases de projeto e para os vários tipos de elementos rodoviários relevantes (e ainda que envolvendo apenas 
a componente documental e sem deslocações aos locais), sendo, no entanto, um ou dois exemplos realizados na 
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sua totalidade (ou seja, incluindo a deslocação ao local do projeto, com especial incidência nas ligações do projeto 
à rede rodoviária existentes). 

    

Fig.3. Exemplos de perigos detetáveis em ISR ou em ASR na fase de imediatamente após abertura ao 
trânsito 

 

4 CONCLUSÕES 

A Diretiva 2019/1936, à semelhança da que substitui, estabelece orientações para os EM da União Europeia acerca 
da gestão da segurança da infraestrutura rodoviária numa parcela significativa das respetivas estradas interurbanas 
e na totalidade das rodovias da TERN. Para esse efeito, estão definidas cinco ferramentas para a Gestão da 
Segurança da Infraestrutura Rodoviária (GSIR): a Avaliação do Impacte sobre a Segurança (AISR) de projetos 
rodoviários; a Auditoria de Segurança Rodoviária (ASR) ao projeto de rodovias; a Avaliação de Segurança 
Rodoviária à Escala da Rede (ASRER), com ordenação e priorização da intervenção na rede, em função da 
sinistralidade e das caraterísticas de segurança intrínsecas da infraestrutura; a Inspeção de Segurança Rodoviária 
(ISR) às estradas da rede existente; e a recolha de informação pormenorizada sobre cada acidente fatal e a análise 
dos fatores concorrentes para a respetiva ocorrência. 

Em Portugal, há recomendações técnicas de boa prática aplicáveis às quatro primeiras ferramentas; no entanto, a 
maior pormenorização dos requisitos de diagnóstico e de seguimento da ASRER introduzidos com a nova diretiva 
vão exigir uma revisão da metodologia de análise da rede em operação, sendo previsível que tal leve à adoção de 
algumas das ferramentas previstas no desenvolvimento do sistema de gestão da aplicação de intervenções para 
mitigação da sinistralidade (GAIMS) proposto pelo LNEC à IP. De modo semelhante, o método de análise da 
sinistralidade local a incluir nas ISR dos trechos selecionados para intervenção em ASRER (as ISRe) deverá ser 
especificado, sendo previsível que seja semelhante ao que já é proposto para definição das intervenções em ZAA. 
Relativamente aos acidentes fatais não existe ainda um procedimento técnico de investigação e análise das 
ocorrências tendo em vista unicamente a melhoria da segurança operacional. Existem, no entanto, orientações para 
um procedimento desse tipo, não vocacionado para a determinação de responsabilidades ou a atribuição de culpa 
(a qual já é feita pelas forças policiais), resultantes de um projeto europeu [14]. 
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As ASR e ISR são tarefas com elevada exigência técnica cuja aplicação eficiente depende da qualidade da 
formação dos peritos especializados das equipas que as realizam e da forma independente como estes peritos as 
executam. 

Por esse motivo, os requisitos de formação e de qualificação de auditores de segurança rodoviária previstos na 
Diretiva 2019/1936 são idênticos aos já consignados na anterior diretiva; e se exige na nova diretiva que as equipas 
de ISR incluam pelo menos um auditor qualificado.  

De um modo geral, a qualificação dos auditores de segurança rodoviária deve permitir verificar que os candidatos 
aprovados tenham um conjunto alargado de competências específicas de que se realçam [1]: 

• Sólidos conhecimentos nos domínios da segurança e do projeto rodoviários, bem como do 
comportamento dos utentes. 

• Conhecimento do processo formal da ASR e da ISR, dos seus diversos intervenientes e das ligações 
funcionais destes. 

• Independência funcional relativamente aos decisores acerca de aspetos do projeto e da conservação 
da estrada, para evitar os fenómenos de habituação aos perigos de uma rodovia, resultantes da 
participação nas fases executivas do projeto ou da frequente exposição aos perigos pela passagem 
continuada numa estrada. 

• Noção de que o objetivo das ASR e ISR é, primordialmente, identificar problemas de segurança 
rodoviária; não sendo o de detetar desconformidades com normas de projeto ou deficiências de 
manutenção. 

• Capacidade e disponibilidade para apreender informação proveniente da investigação e de elementos 
estatísticos relativos ao domínio da segurança. 

• Capacidade para descrever convincentemente os problemas de segurança rodoviária detetados e 
propor medidas mitigadoras eficientes. 

• Experiência de intervenção anterior em estudos pormenorizados de acidentes, já que deste modo os 
técnicos ficam na posse de conhecimentos específicos relativos à estrada, sua sinalização e à 
respetiva perceção por parte dos condutores e da forma como se desenrolam as cadeias de 
acontecimentos que originam os acidentes e funcionam os mecanismos de produção de lesões. 

Com o enquadramento criado pela Portaria 300/2021 estão finalmente criadas as condições para a qualificação de 
auditores de segurança rodoviária com capacidade para coordenarem e realizarem ASR e ISR a empreendimentos 
rodoviários no País, quer no âmbito da aplicação da Diretiva 2019/1936 quer no da generalidade dos investimentos 
com impacte direto na operação das redes rodoviárias nacionais, sendo de relevar a integralidade do conjunto de 
componentes previstos: seleção de candidatos, formação curricular com componente prática adaptada a diversos 
níveis de experiência formal, exame das competências específicas, e formação contínua. 

5 AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à ASCENDI a oportunidade para ministrar o curso LNEC/PRP de formação de inspetores 
de segurança rodoviária, o qual foi realizado antes da publicação da Portaria 300/2021, facto que impediu a sua 
configuração formal como curso para formação de auditores de segurança rodoviária. 

6 REFERÊNCIAS 

1. J.L. Cardoso, Definição e detecção de zonas de acumulação de acidentes na rede rodoviária nacional. (1º 
Relatório). Relatório nº 119/98, LNEC, Lisboa, 1988. 

2. J.L. Cardoso, Avaliação do impacte sobre a segurança rodoviária - Recomendações para aplicação na Rede 
Rodoviária Nacional. Relatório 121/12, LNEC, Lisboa, 2012. 

3. J.L. Cardoso, L. Bairrão, Auditoria de segurança rodoviária ao projecto de estradas da Rede Nacional - 
Manual de aplicação. Relatório nº 19/02, LNEC, Lisboa, 2002. 

4. J.L. Cardoso, C. de A. Roque, Auditoria de segurança rodoviária ao projecto de estradas. Aplicação piloto 
do manual de 2006. Relatório 59/2008, LNEC, Lisboa, 2008. 



 

 

 

10 

 

5. InIR, Inspecções de segurança rodoviária. Manual de Aplicação. Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias, 
2011. 

6. Cardoso, J.L., Roque, C. de A., Auditoria de segurança rodoviária ao projecto de estradas. A importância da 
fase final do procedimento. 7º Congresso Rodoviário Português, Lisboa, 2013. 

7. Cardoso, J.L., Roque, C. de A., Auditorias e inspecções de segurança rodoviária. Aspectos práticos 
decorrentes da legislação recente e por estabelecer. 8º Congresso Rodoviário Português, Lisboa, 2016. 

8. J.L. Cardoso, Projecto europeu RIPCORD-ISEREST – resultados de um estudo vocacionado para a aplicação 
da directiva europeia sobre gestão da segurança na infra-estrutura rodoviária. 5º Congresso Rodoviário 
Português, Estoril, 2008. 

9. S. Matena, R. Weber, C. Huber, Z. Hruby, P. Pokorny, L. Gaitanidou, P. Vaneerdewegh, B. Strnad, J.L. 
Cardoso, G. Schermers, R. Elvik, Road Safety Audit – Best Practice Guidelines. Qualification for Auditors 
and Programming. Ripcord-Iserest Report D4.2. BASt, 2007. 

10. S. V. Gomes, J. L. Cardoso, C. Roque, A. L. Macedo, Documento Normativo para Aplicação a Arruamentos 
Urbanos. Fascículo I - Fundamentos sobre utentes e rede rodoviária. Proc.º 0703/121/21684. Relatório 
DT/NPTS, IMT, 2019. 

11. S. V. Gomes, C. Roque, E. Arsénio, J. Ferreira, J. L. Cardoso, Documento Normativo para Aplicação a 
Arruamentos Urbanos. Fascículo II – Características geométricas para rodovias com tráfego motorizado. 
Proc.º 0703/121/21684. Relatório DT/NPTS, IMT, 2020. 

12. S. V. Gomes, J. L. Cardoso, C. Roque, E. Arsénio, J. Ferreira, Documento Normativo para Aplicação a 
Arruamentos Urbanos. Fascículo III – Características geométricas para vias de tráfego não motorizado. 
Proc.º 0703/121/21684. Relatório DT/NPTS, IMT, 2020. 

13. S. V. Gomes, C. Roque, J. L. Cardoso, J. Ferreira, Documento Normativo para Aplicação a Arruamentos 
Urbanos. Fascículo IV – Medidas de acalmia e outros dispositivos de tráfego. Proc.º 0703/121/21684. 
Relatório DT/NPTS, IMT, 2020. 

14. J. Hill, M. Aldah, R. Talbot, J. Martinsson, H. Fagerlind, Final updated Protocol with updates from the pilot 
review, Deliverable 2.4 of the EC FP7 project DACOTA, 2012. 

 


