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SUMÁRIO 

Na visão estratégica da ANSR, inclui-se uma arquitetura de sistemas de informação integrados para suporte e 

atualização do “Observatório da Segurança Rodoviária” (ObSeRv). O Observatório incorpora as transformações 

necessárias para que a ANSR esteja dotada de competências, informação e conhecimento derivado de dados 

tratados com ferramentas inovadoras,  incluindo o recurso a análises espaciais em ambiente SIG, a técnicas 

estatísticas e de inteligência artificial, para resposta aos desafios atuais, servindo a sociedade e contribuindo para 

os objetivos da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021-2030 – Visão Zero 2030, alinhada com a 

política de segurança rodoviária da Comissão Europeia 2021-2030, com a Declaração de Estocolmo e com a 

abordagem do Sistema Seguro.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Observatório da Segurança Rodoviária; Sinistralidade; Benchmarking; SIG; IA.  

 

1 OS SISTEMAS INTEGRANTES DO OBSERVATÓRIO DA SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA (ObSeRv) 

O ObSeRv agregará ferramentas em linha com os avanços mais recentes nas metodologias e métodos estatísticos 

e boas práticas conhecidas no âmbito de estudos alargados de benchmarking, bem como um vasto conjunto de 

dados e informação sobre segurança e sinistralidade rodoviária, conforme se descreve nos pontos seguintes. O 

Sistema de Informação Único de Acidentes Viários (SIUAV) constitui a plataforma transversal em ligação com os 

vários subsistemas que, em conjunto, constituem as ferramentas de suporte ao ObSeRv, como se esquematiza na 

figura 1. 

 

Figura 1 – ObSeRv: Sistema de Informação Único de Acidentes Viários (SIUAV); Sinistralidade Rodoviária Online; 

Sistema de Vigilância das Alterações da Sinistralidade Rodoviária (SiVig); Sistema de Informação Geográfica de 

Acidentes Viários (SIGAV); Cadastro Rodoviário (CAVIAR). 
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1.1. SIUAV 

É um projeto de singular importância de nível nacional no combate à sinistralidade rodoviária, enquadrado na 

medida A1.1 do PENSE 2020 (Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária). A ANSR tem vindo a 

desenvolver este projeto em harmonização com as melhores práticas internacionais neste domínio, analisadas 

no âmbito de um estudo de benchmarking elaborado por um consultor externo da ANSR, abrangendo 10 países, 

8 na Europa (Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Países Baixos, Itália, Reino Unido e Suécia) e ainda 

EUA e Austrália, que comprovadamente dispõem de sistemas de informação da sinistralidade rodoviária 

evoluídos. À imagem destes sistemas, pretende-se agregar todos os dados relacionados com a sinistralidade e 

segurança rodoviária, constituindo uma única fonte de dados de sinistralidade, estruturada, fidedigna, 

automatizada e eficiente, absolutamente fundamental para todos os que têm responsabilidade na área da 

segurança rodoviária.  

 

a) Arquitetura funcional genérica do SIUAV 

O SIUAV constitui uma plataforma transversal a todo o processo de recolha, armazenamento e disponibilização 

de dados de sinistralidade rodoviária. Na figura 2 apresenta-se um esquema da arquitetura funcional do SIUAV, 

considerando possíveis utilizadores, as principais componentes do sistema e a ligação entre os sistemas de 

informação aos diferentes intervenientes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Arquitetura funcional do SIUAV 

 

A componente do Portal dos Acidentes possui áreas de acesso distintas, controladas através de um módulo de 

Administração, com funções de gestão de utilizadores, perfis, acessos, parametrizações e monitorização do 

funcionamento do Portal. A Internet é a área pública onde, entre outra, será possível consultar informação 

estatística, de forma dinâmica, sobre os acidentes rodoviários. A Intranet e a Extranet correspondem às áreas 

reservadas à ANSR, à PSP e GNR que se integram na rede interna do Ministério da Administração Interna 

(MAI), bem como a outros intervenientes institucionais como a IP, o IMT, as Câmaras Municipais, etc., sendo 

os acessos ao repositório de dados limitados em função dos perfis dos utilizadores internos à ANSR e externos. 

A plataforma de BI e Analytics será utilizada para a produção de análises dinâmicas aos dados, pesquisas 

personalizadas, geração de painéis com métricas e indicadores, bem como para a produção de relatórios. 

O portal possui funções de controlo, validação e retificação da informação proveniente dos Boletins Estatísticos 

de Acidentes de Viação (BEAVs), com base num fluxo ao longo do qual se sucedem vários estados, sendo os 

BEAVs incorporados na Base de Dados (BD) via plataforma de interoperabilidade. As funções disponíveis 

abrangem ainda a consulta desses registos e de informação estatística produzida nomeadamente relatórios de 

sinistralidade e de outra informação georreferenciada.   
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b) Plataforma de interoperabilidade 

A criação de uma plataforma comum, escalável e orientada a serviços, visa a comunicação entre os sistemas 

de informação dos intervenientes considerados. Foi desenvolvida segundo as melhores práticas e normas 

internacionais, procurando garantir a segurança dos dados e promover a sua disponibilidade contínua. A 

plataforma de interoperabilidade comporta serviços para transmissão de dados alfanuméricos dos BEAVs e 

serviços de informação geográfica, acessíveis em função dos perfis dos utilizadores.  

➢ Na vertente de dados alfanuméricos, foram utilizados os princípios da arquitetura Representational State 

Transfer (REST) com a integração de webservices RESTful [1]. Na figura 3 apresenta-se um painel de 

entrada no Portal SIUAV onde se podem observar os BEAVs incorporados na BD num determinado 

período, pelas entidades competentes (PSP e GNR).  

Figura 3 – Painel de entrada no SIUAV  

 

➢ Para acesso aos dados georreferenciados dos BEAVs, são disponibilizados serviços Web Feature Service 

(WFS), segundo as normas Open Geospatial Consortium (OGC) [2], em modo de leitura, possibilitando a 

integração dos dados em qualquer software compatível com os standards OGC. Os dados obtidos através 

dos serviços WFS podem ser visualizados de acordo com os seus atributos e utilizados em análises 

dinâmicas simples ou avançadas da distribuição espacial e temporal dos acidentes, como a identificação de 

locais de sinistralidade grave, pontos negros, entre outras. 

  

c) Controlo de erros dos dados dos BEAVs 

No SIUAV dá-se especial destaque à implementação de serviços de Data Quality Engine que permitem 

identificar anomalias nos dados dos BEAVs no momento da sua transmissão e ao longo de 3 grandes fases 

(figura 4), com controlo de estados de tramitação detalhados num fluxo (figura 5). Serão ainda disponibilizadas 

funções colaborativas aos gestores das vias rodoviárias incluindo municípios, para indicação de erros/ 

melhorias na qualidade dos dados dos BEAVs.  
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As regras de validação dos dados dos BEAVs são normalizadas de acordo com um protocolo próprio repartido 

entre um modelo técnico de validação de estrutura dos dados comunicados (através dos webservices) e um 

modelo de regras específicas que validam a coerência dos valores dos campos, permitindo a identificação de 

erros de âmbito (fatais) e lógicos (fatais ou graves). 

Figura 4 – Fases de transição dos registos na BD do SIUAV 
 

As ações sobre os dados/registos inseridos na BD, são condicionadas ao seu estado, segundo um fluxograma 

principal contendo outros sub-fluxogramas de dados e estados de tramitação respetivos em subprocessos. Na 

figura seguinte (figura 5) apresenta-se a componente principal desse fluxograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Componente principal do fluxograma dos registos dos BEAVs e estados 

 

A partir do “estado primário” - BEAVs isentos de erros graves, os gestores das vias rodoviárias, como a 

Infraestruturas de Portugal, outras concessionárias rodoviárias e municípios, podem aceder a dados dos BEAVs 

sobre a rede de estradas da sua jurisdição e prestar contributos para a melhoria dos mesmos. 
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d) Consulta de dados dos BEAVs e de informação estatística  

A Plataforma do SIUAV permitirá, em função dos perfis pré-definidos e salvaguardando os requisitos do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, a realização de consultas a dados dos BEAVs através de 

critérios de pesquisa e filtros de informação, a resultados estatísticos com base nos dados existentes, bem como 

a outra informação obtida através de painéis, gráficos e tabelas com resultados por indicadores.  

Serão ainda disponibilizados relatórios pré-definidos, desenvolvidos em SQL Server Reporting Services, 

segundo diversos critérios de pesquisa. Os resultados obtidos nesta componente de relatórios poderão ser 

exportados para formatos editáveis (xlsx, csv) ou para formatos “fechados” (pdf).  

 

e) Portal Público 

O canal de acesso público (sem necessidade de registo ou de autenticação), corresponde a um website dedicado 

à partilha de informação sobre sinistralidade rodoviária, gerido pela ANSR. Proporcionará modelos de consulta 

e ferramentas de monitorização sobre os acessos realizados. Ao nível da informação estatística a apresentar, 

serão disponibilizados indicadores estatísticos através de ferramentas dinâmicas que possibilitam uma 

interação com os elementos apresentados.  

 

1.2. SIGAV 

O Sistema de Informação Geográfica de Acidentes Viários (SIGAV), orientado para a análise espaço-temporal 

dos acidentes rodoviários, constituirá um suporte a políticas de segurança rodoviária direcionadas à realidade 

dos locais em análise. Constitui uma instância do GeoMAI, o Sistema de Informação Geográfica do MAI. Faz 

uso de ferramentas e procedimentos que promovem a capacitação, a inovação, a digitalização e a 

interoperabilidade entre sistemas internos e externos à ANSR, integra-se na estratégia de Modernização do Estado 

para uma Administração Pública eficiente perseguindo o objetivo da Transição Digital. O SIGAV comportará:  

➢ A informação geográfica da rede de estradas proveniente de: i) Entidades gestoras das vias; ii) levantamento 

do cadastro dinâmico georreferenciado da rede rodoviária CAVIAR; iii) informação de contexto como 

cartografia de traço e ortofotomapas; 

➢ As ferramentas tecnológicas e as técnicas para análises espaciais e temporais da sinistralidade rodoviária;  

➢ Disponibilização de serviços de informação geográfica, contendo informação fiável sobre a rede rodoviária 

a outras entidades como a PSP e GNR, responsáveis pela recolha no local e disponibilização dos dados de 

acidentes à ANSR, garantindo maior precisão na localização dos mesmos e melhor informação de contexto 

sobre a via. Neste contexto enquadra-se o subsistema Sinistralidade Rodoviária On-line. 

 

1.3. CAVIAR 

A par do SIGAV que constituirá a plataforma base do SIG da ANSR, situa-se o subsistema Cadastro Rodoviário 

(CAVIAR). A infraestrutura rodoviária assume um papel fundamental na segurança rodoviária, sendo um pilar 

do Sistema de Transporte Seguro. Nesse sentido, a ANSR considera fundamental ter o conhecimento das 

características da rede rodoviária e dos equipamentos de segurança, bem como do seu estado de conservação, 

de modo que, no âmbito das suas atribuições, possa exercer ações de fiscalização das infraestruturas, 

correlacionando as mesmas com os acidentes. Com este projeto pretende-se constituir uma BD Geográfica da 

rede rodoviária integrada no sistema SIGAV, através de técnicas de levantamento do cadastro dinâmico 

georreferenciado da rede rodoviária, focando, entre outros, aspetos como a geometria de via, a sinalização 

vertical e horizontal, a caracterização dos pavimentos e deteção de patologias associadas.  

 

1.4. Sinistralidade Rodoviária Online 

A componente do ObSeRv designada por Sinistralidade Rodoviária Online constitui uma medida Simplex.  
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Compreende a conceção e operacionalização de uma aplicação móvel (app) para o registo eletrónico das 

ocorrências de acidentes rodoviários, com a recolha automática da localização geográfica e preenchimento 

automático de vários atributos, bem como um módulo para registo da informação das entidades da área da 

saúde. Os registos serão sincronizados, através de uma plataforma de interoperabilidade, com os sistemas de 

informação dos organismos intervenientes. A informação geográfica da rede de estradas que permitirá 

posicionar e caracterizar o acidente na respetiva via, será obtida através de serviços de informação geográfica 

a partir da BD do SIGAV.  

 

a) Prova de conceito 

Em parceria com a concessionária rodoviária Ascendi, foi desenvolvida uma prova de conceito que consistiu 

na implementação de uma “app” com base na tecnologia ArcGis da ESRI, testada no terreno pela ANSR e 

PSP. Na figura 6, apresenta-se um exemplo ilustrativo do modo de preenchimento do formulário:  o GPS do 

dispositivo fornece a localização, enquanto a função Pulldata intersecta a localização com outras camadas de 

informação geográfica existentes como: limites administrativos, vias, PK, etc., para obtenção desses valores e 

preenchimento automático de campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Prova de conceito Sinistralidade Online 

 

1.5.  SiVig 

O subsistema SiVig constitui a medida Simplex IA & Prevenção Rodoviária no eixo tecnologias emergentes. 

Pretende potenciar as capacidades de análise de dados em várias vertentes incluindo o recurso a modelos 

preditivos de condições para a ocorrência de acidentes e de gravidade das lesões resultantes. Serão ainda 

utilizadas ferramentas de business intelligence e analytics para visualização de alertas às alterações dos padrões 

de sinistralidade rodoviária. Tendo em vista alinhar as metodologias a utilizar na implementação futura dos 

modelos preditivos e sistema de alertas, com as melhores práticas e experiência de outros países, foi 

desenvolvido um estudo de benchmarking muito abrangente, por um consultor externo, abarcando diversos 

temas, dos quais apenas se abordam alguns tópicos que serviram de suporte à implementação de uma prova de 

conceito para exploração visual e espacial dos acidentes, sua frequência e eventuais locais de sinistralidade 

grave, referido na alínea f). 
 

a) Fontes e qualidade dos dados  

Reunir dados de diferentes fontes torna a informação mais completa, possibilita a comparação/ hierarquização 

das variáveis de interesse, abrindo portas para novas soluções na promoção da segurança rodoviária. A ANSR 

prevê, entre outras, a integração de dados provenientes das fontes que se indicam no esquema da figura 7. 
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➢ GNR e PSP - Dados de acidentes rodoviários - resultantes do preenchimento dos BEAVs; 

➢ IMT – Instituto de Mobilidade e dos Transportes, I.P - Dados públicos do Tráfego Médio Diário 

Mensal (TMDM), na rede nacional de autoestradas. Dados públicos disponibilizados no portal 

e/ou obtidos ao abrigo do protocolo entre a ANSR e o IMT; 

➢ IP – Infraestruturas de Portugal, S.A. - Dados de tráfego e de caracterização das vias, ao abrigo do 

protocolo existente entre ANSR e a IP; 

➢ Câmaras Municipais – Dados da rede rodoviária municipal, dados de tráfego, entre outros.  

➢ IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera - disponibiliza APIs - Application 

Programming Interface, com os dados de “Observação Meteorológica de Estações” (dados 

horários, últimas 24 horas), referenciação geográfica das estações, podendo ainda vir a ser 

considerada informação meteorológica com uma grelha de 2,5 Km por 2,5 Km;   

➢ ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde – Apuramento dos feridos graves 

classificados segundo o critério MAIS ≥ 3, na escala Abbreviated Injury Scale (AIS) a partir da 

Base de dados de Diagnóstico Homogéneo (GDH); 

➢ INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica – interação de sistemas para a obtenção da 

gravidade das lesões por parte das forças de segurança; 

➢ ANSR – Integração de sistemas internos, como o Sistema de Contraordenações de Trânsito 

(SCOT+), para o cruzamento com dados da fiscalização e infrações ao “Código da Estrada”; 

➢ Waze - Aplicação que dispõe de um programa designado Waze for Cities, destinado à partilha e 

intercâmbio de dados com Entidades Públicas ou de interesse público. A ANSR irá ponderar a 

integração de dados relevantes como a localização de acidentes, circulação e velocidade média.  

Figura 7 – Fontes de dados 

 

Em termos de arquitetura de sistemas, como boa prática, identificou-se o modelo dos Países Baixos, onde 

vários intervenientes contribuem para a mesma base de dados. Na situação da ANSR a integração de dados de 

diversas fontes será feita utilizando a plataforma de interoperabilidade do SIUAV.  

Relativamente à qualidade dos dados dos acidentes rodoviários na fase da sua recolha, as boas práticas apontam 

para o uso de recetores GPS integrados com uma plataforma SIG. Desta forma, é possível melhorar não só o 

posicionamento geográfico e administrativo do acidente, bem como outros dados complementares como as 

características da via rodoviária e sua envolvência. Na procura da melhoria da qualidade dos dados na fase de 

recolha/registo da informação sobre os acidentes rodoviários, encontram-se os sistemas SIUAV, Sinistralidade 

online, SIGAV e CAVIAR. 

 

b) Diretivas e outros estudos analisados para a identificação de variáveis 

Na identificação das variáveis a considerar na implementação dos modelos preditivos, entre outros estudos, 

foram analisadas orientações expressas a partir de: 

➢ Directiva 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 of November on road 

infrastructure safety management - impõe o estabelecimento e a aplicação de procedimentos relativamente 

às avaliações de impacto na segurança rodoviária, às auditorias de segurança rodoviária, às inspeções de 

segurança rodoviária e às avaliações da segurança da totalidade da rede rodoviária pelos Estados-Membros.  

A
N

SR
 -

 P
re

vi
sã

o
 d

e 
in

te
gr

aç
ão

 d
e

 d
ad

o
s 

 

Fontes de dados 

Equipamentos de 

bordo 

Organismos  da 

A. Pública 
Tecnologias de 

medição 
Outras fontes  



    

8 
 

➢ Projeto PRACT - Predicting Road Accidents, a transferable methodology across Europe, no seguimento de 

um inquérito direcionado para várias administrações nacionais rodoviárias na Europa, com o objetivo de 

recolher informação sobre os modelos de previsão de acidentes desenvolvidos, sobre disponibilidade dos 

dados, qualidade e definições utilizadas nos países. 

➢ PIARC - World Road Association - Road Safety Manual, capítulo Safe Data. Este manual disponibiliza, 

entre outra, informação sobre os sistemas de recolha de dados e sua combinação para obter informação 

relevante à gestão eficaz da segurança rodoviária. Considera que os principais dados a recolher são: i) 

Dados provenientes de reportes de acidentes e dados hospitalares; ii) Dados externos ao acidente - variáveis 

que influenciam a ocorrência do acidente e caracterizam o ambiente em que este ocorreu; iii) Dados 

complementares adquiridos através de inquéritos, caso os dados disponíveis não sejam suficientes. 

➢ IRTAD - International Road Traffic and Accident Database. Reúne dados de acidentes e de exposição ao 

risco, de 32 países, atualizados e validados. Inclui ainda, outros dados relativos a segurança rodoviária e de 

tráfego, agregados por país e ano, a partir de 1970. Todos os dados são provenientes de organismos 

detentores de dados nacionais, nos países do IRTAD, utilizando um formato comum.  

 

c) Fatores de risco na sinistralidade   

Analisados os métodos que permitem reconhecer os fatores de risco estatisticamente associados ao número de 

acidentes, foram identificados pela Organização Mundial de Saúde [3]: i) fatores de risco estatisticamente 

associados à gravidade das lesões causadas por acidentes; ii) fatores que influenciam o resultado das lesões 

pós-acidente. Estes fatores de risco que podem ser considerados de forma individual ou agrupados, e estão 

relacionados com os elementos do sistema de tráfego: infraestruturas e dispositivos de controlo de tráfego, 

veículos e utentes da estrada, assim como a sua interação. 

 

d) Análises preditivas, métodos e técnicas 

Atualmente, para a previsão do número de acidentes, ou para a classificação da gravidade dos mesmos, em 

alternativa às técnicas tradicionais de modelos estatísticos surgem novas abordagens recorrendo a Machine 

Learning. Machine Learning é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos 

analíticos, sendo um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que os sistemas podem aprender com 

dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. A inteligência artificial é 

uma ciência que visa reproduzir as capacidades humanas, sendo a aprendizagem da máquina um subconjunto 

específico. Na figura 8 apresenta-se um esquema dos métodos estatísticos tradicionais e de Machine Learning 

para a previsão do número de acidentes ou para a previsão da gravidade dos mesmos.  

 
Figura 8 - Métodos tradicionais e de Machine Learning 

 

Os dois grandes grupos de modelos preditivos, que podem ser definidos e combinados em função do objetivo, 

são os modelos de frequência – que determinam o número de acidentes, e ainda os modelos de classificação 

que avaliam a gravidade dos acidentes. Os numerosos casos de estudo analisados no estudo de benchmarking 

levam a concluir que: 
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➢ A combinação de metodologias tradicionais e novas abordagens (designados modelos híbridos) podem dar 

uma resposta adequada;  

➢ As variáveis dependentes devem ser escolhidas com base no objetivo/informação que se pretende obter; 

➢ As variáveis independentes a utilizar são uma função da disponibilidade, qualidade e objetivo do estudo; 

➢ Para que os modelos preditivos sejam robustos é necessário proceder à sua validação (interna e externa) [4] 

processo que poderá determinar a necessidade de proceder a alterações. 

 

e) Monitorização e avaliação da eficácia 

Com base nos resultados dos modelos preditivos, a par da deteção de alterações significativas dos padrões de 

sinistralidade rodoviária, designadamente a localização, padrões temporais, configuração, tipologia e impacto 

social dos acidentes, preconiza-se a implementação de medidas de redução da sinistralidade, seguindo-se a sua 

monitorização e avaliação da eficácia, utilizando ferramentas e metodologias de monitorização a médio/longo 

prazo ou de monitorização em tempo real ou em diferido. Esta monitorização permitirá ainda avaliar a 

metodologia utilizada, bem como os modelos preditivos implementados e consequentes melhorias a considerar. 
 

f) Prova de conceito  

No desenvolvimento de uma prova de conceito para exploração visual de dados, foi utilizado o Microsoft 

Power BI que, embora não sendo adequado à implementação de processamentos complexos de dados, 

possibilita a integração de múltiplas fontes de dados, potenciando a sua análise conjunta e a sua representação 

espacial. No futuro, a ANSR prevê vir a implementar um modelo de dados estruturado integrando e 

combinando dados de diferentes fontes segundo um processo de ETL (extract, transform and load). 

Na prova de conceito para exploração visual de dados, para a identificação de padrões de frequência de 

sinistralidade rodoviária e de locais de sinistralidade grave, selecionou-se um conjunto limitado de dados sobre 

acidentes (2016-2020), estradas (IC19, A1 e A5) e dados de tráfego provenientes dos relatórios públicos de 

tráfego médio mensal do IMT.  Nas imagens seguintes – figuras 9 e 10, ilustra-se a evolução de indicadores de 

desempenho segundo as vítimas e a gravidade dos acidentes, em função dos veículos, por extensão de um 

sublanço da A1, bem como a exploração visual de eventuais locais de sinistralidade grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 – Exploração visual de sinistralidade rodoviária - evolução de indicadores de desempenho 
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Figura 10 – Exploração visual de frequência de sinistralidade rodoviária  

2. CONCLUSÕES 

Com a implementação do Observatório da Segurança Rodoviária, comportando as ferramentas, os dados e a 

informação sobre a sinistralidade na rede rodoviária, nomeadamente a sua previsibilidade, bem como sobre as 

características das vias e outra informação de contexto que caracteriza o ambiente em que o acidente ocorreu, a 

ANSR pode suportar a sua estratégia de segurança rodoviária e prevenção da sinistralidade de forma mais 

consistente, informada e eficaz. As boas práticas apontam ainda, para a necessidade de sistemas de controlo e 

monitorização das medidas preventivas implementadas, visando a redução da sinistralidade a médio/longo prazo 

e/ou de monitorização em tempo real ou em diferido para o apoio à decisão a curto prazo. 

O objetivo ético do Sistema Seguro de eliminação total de mortes por acidentes, não será atingido de forma 

imediata e exige um plano estratégico de longo prazo, para que as ações sejam desenvolvidas e implementadas em 

sucessivas interações com o envolvimento das diferentes entidades responsáveis. É perante este desiderato que a 

ANSR desenvolve um conjunto de ações nas quais se inclui o Observatório de Segurança Rodoviária no âmbito 

da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021 / 2030 Visão Zero 2030, em fase de elaboração (3ª Fase). 
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