
Boa tarde a Todos 

 

Como representante da APCAP (Associação Portuguesa 

das Autoestradas com Portagem) muito me congratulo 

com  as acções de sensibilização em curso e espero que os 

resultados concretizem a nossa esperança de uma tomada 

de consciência dos nossos concidadãos  para uma atitude 

mais responsável, enquanto condutores. 

A sinistralidade rodoviária apresenta actualmente valores 

que nos envergonham e contradizem todos esforços e 

toda a evolução no sentido do progresso, invertendo a 

salutar tendência de decréscimo a que vínhamos 

assistindo. 

A realidade é bem conhecida de todos e tem sido analisada 

com profundidade pelos diversos especialistas ao longo do 

tempo. 

A sinistralidade rodoviária é um retrocesso civilizacional 

que merece certamente a nossa reprovação e nos impõe 

uma reflexão imediata. 

Algo vai mal e devemos, sem recriminações, ser objectivos 

na análise e activamente procurar soluções. 

Vamos a factos 

Dispõe o País de uma moderna rede de vias de 

comunicação onde se destaca a rede de alta capacidade 

(autoestradas, nomeadamente) que tem sido referida por 

peritos internacionais como sendo de excelente qualidade, 



colocando o País nos lugares cimeiros no que respeita à 

rede rodoviária. 

É notório que a indústria automóvel tem investido em 

investigação, particularmente na área de segurança dos 

veículos e que o parque automóvel nacional tem sido 

renovado sendo dos mais modernos da Europa. 

A legislação e a organização do sector de inspecção aos 

veículos automóveis é eficiente e segue de perto as 

melhores práticas nesta área. 

As instituições que devem zelar pela segurança rodoviária 

e as forças policiais são activas, estão cada vez mais 

próximas do cidadão, têm disciplinado o tráfego e gerido 

de forma eficaz os fluxos sendo muito evidente, por parte 

dos condutores, o maior respeito pelo controlo de 

velocidades e a melhor prática da condução automóvel, 

reduzindo-se o registo de infracções rodoviárias. 

As Concessionárias e as Operadoras das vias rodoviárias 

proporcionam elevado nível de serviço na assistência aos 

condutores, têm investido na conservação das 

infraestruturas, rectificado e melhorado a sinalização 

rodoviária e os equipamentos passivos de segurança, 

estando a ser aplicados pavimentos  de optima qualidade. 

 

 

 



Sim, mas em termos de sinistralidade rodoviária não 

verificamos progresso e até, contraditoriamente, 

assistimos a uma regressão assustadora. E também muito 

preocupante é que esta situação não é exclusiva de 

Portugal.  

Que se passa então? 

Os equipamentos de suporte a tecnologias de informação 

cada vez mais disponíveis, mais acessíveis, mais 

abrangentes, de utilização mais simples e imediata que 

colocam o saber e o mundo na palma da nossa mão mas 

estarão,eventualmente, devido a errónea utilização, a ser 

causa contribuinte para o aumento da sinistralidade 

rodoviária. 

Verificamos que muitos acidentes, cuja dinâmica é difícil 

de explicar, ocorrem à mesma hora em que está registada 

uma chamada telefónica ou é recebido um “sms” no 

telemóvel o condutor. 

Não serei definitivo mas não nos equivoquemos. Temos 

um novo problema que deve ser de imediato analisado e 

para o qual é necessária uma solução não trivial.  

Temos legislação, temos regras, temos fiscalização mas 

neste caso é requerida uma outra abordagem. 

Haverá aqui um tema de comportamento incorrecto do 

cidadão condutor praticado no isolamento e solidão do seu 

veículo. 



Será através da educação, do esclarecimento pedagógico, 

da informação muito activa e persistente que teremos de 

conseguir os resultados que almejamos.  

A utilização do telemóvel, mesmo com alta voz perturba e 

desvia a atenção do condutor e poderá ser assim a causa 

imediata que contribui para muita da sinistralidade 

rodoviária. 

Que fazer? 

A alteração de hábitos e de comportamentos pode e deve 

fazer-se desde logo nas escolas e as crianças são terreno 

fértil de transmissão às Familias de muitos 

comportamentos sociais; as crianças são hoje muito 

respeitadoras de boas práticas ambientais e através delas 

condicionam-se, com facilidade os comportamentos dos 

adultos, desde logo dos Pais.   

E se, adicionalmente, a Comunicação Social aderir 

massivamente a uma missão de difusão de informação 

pedagógica teremos certamente resultados 

espectaculares. 

Não são idéias novas nem requerem a utilização de 

grandes recursos. 

Temos é que actuar de forma concertada. 

Temos uma responsabilidade que não devemos alienar. 

 Identificámos um problema, temos de o resolver. 

 



A APCAP e as suas Associadas estão, como sempre, 

disponíveis para colaborar em todas as iniciativas que 

visem incrementar a segurança rodoviária, a boa utilização 

das autoestradas e o conforto dos nossos condutores. 

 

Contem connosco 

 

Muito obrigado 


