
Sinistralidade Rodoviária
Desafios

A visão da Guarda 



Indíce
• Conceitos
• Risco
• Evolução
• Desafios





O Conceito de Acidente rodoviário
ANSR
Ocorrência na via pública ou que nela tenha origem envolvendo pelo 
menos um veículo em movimento, do conhecimento das entidades 
fiscalizadoras (GNR e PSP) e da qual resultem vítimas e/ou danos 
materiais.

Dicionário da Língua Portuguesa
- acontecimento casual ou inesperado; contingência, acaso;
- acontecimento repentino e desagradável; desastre, desgraça



O Conceito de Acidente rodoviário

É correto falar de ACIDENTE ?

NÃO !!

O sinistro rodoviário é um acontecimento 
fortuito ? Obra do acaso ?



A causalidade e o risco
- O sinistro rodoviário é o resultado final de um 
conjunto complexo de causas que produzem um 
determinado efeito, geralmente inesperado;

- O comportamento inadequado agrava o risco 
retirando a capacidade de domínio da situação.



A causalidade e o risco

-Mais de 90% dos sinistros rodoviários 
resultam da prática de erros humanos!!

-A utilização de veículos contem riscos!!

-A circulação na via pública contem riscos!!



O ator principal



Descubra as diferenças!





Evolução cronológica

Fonte: Relatório Anual de Sinistralidade Rodoviária 2015 – mortos a 30 
dias



Evolução cronológica

Fonte: Relatório Anual de Sinistralidade Rodoviária 2015 – mortos a 30 
dias



Evolução cronológica
O que mudou?



Ainda assim é aceitável?

2015

593 MORTOS



O que não mudou?



Indíce
• Conceitos
• A causalidade e o risco
• Evolução cronológica
• Desafios



Os desafios

- Manter o tema vivo
- Combater os “assassinos” da estrada

- Velocidade
- Álcool e Drogas
- Não usar o Cinto de Segurança/SRC
- Uso de telemóveis (smartphones)



Os desafios

- Promover
- A melhoria da eficácia da fiscalização;
- Fazer mais e melhor com menos;
- As tecnologias ao serviço da segurança;
- Estabelecer parcerias estratégicas



“Escolham um problema para resolver, que 
seja grande o suficiente não apenas para ter 

um impacto económico mas também para ter 
um impacto social”

Saul Klein, investidor

Web Summit, Lisboa 2016
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