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Resumo 

Em Portugal as áreas urbanas são as que registam maiores números de vítimas mortais em 

consequência de acidentes rodoviários. Em 2015, 77% dos acidentes ocorridos com vítimas, 62% dos 

feridos graves e 51% das vítimas mortais, ocorreram dentro das localidades e traduziram-se em 

custos diretos e indiretos demasiado elevados. Saber onde os acidentes ocorrem e que 

circunstâncias contribuíram para essas ocorrências é a chave para encontrar soluções que 

minimizem a sinistralidade na estrada. 

Uma medida de segurança cada vez mais comum é a da instalação de câmaras de controlo de 

velocidade. No final de 2016 começaram a ser instaladas, em diversos pontos do país, câmaras de 

controlo de velocidade do programa SINCRO - Sistema Nacional de Controlo de Velocidade. Esta 

medida, foi aplicada pela primeira vez em Lisboa em 2006, com a instalação de 21 dispositivos em 

determinados pontos da cidade com o objetivo de reduzir a sinistralidade.  

Este estudo, usando a localização das câmaras de controlo de velocidade e a base de dados de 

acidentes do projeto IRUMS – Infraestruturas Rodoviárias Urbanas Mais Seguras, procurou aferir a 

eficácia desta medida em Lisboa. Os resultados revelaram um efeito positivo imediato de diminuição 

da sinistralidade nos locais onde se procedeu à instalação das câmaras de controlo de velocidade, 

mas verificou-se igualmente que esse efeito foi atenuado nos anos seguintes. Admite-se que os 

motivos se devem à habituação ao sistema, à dificuldade no sancionamento dos infratores e devido a 

avaria dos equipamentos, evidente para os utilizadores, sem que fossem reparados atempadamente. 

Palavras chave:  câmaras de controlo de velocidade; segurança rodoviária; sinistralidade rodoviária 
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Abstract 
In Portugal, urban areas still have the highest number of fatalities as a result of road accidents. In 

2015, 77% of accidents involving victims, 62% of seriously injured and 51% of fatalities occur within 

urban areas and translate into direct and indirect costs that are too high. Knowing where accidents 

occur and what circumstances contributed to these occurrences is sometimes the key to find solutions 

that minimize injuries and deaths on the road. 

At the end of 2016, as a safety measure, speed control cameras of the SINCRO - National Speed 

Control System began to be installed in different parts of the country. This measure was first applied in 

Lisbon in 2006, with the installation of 21 cameras in certain parts of the city in order to reduce the 

number of accidents. 

This study, using the location of the speed control cameras and the accident database of the IRUMS - 

Safer Urban Road Infrastructures project, sought to assess the effectiveness of this measure in the 

city of Lisbon. The results showed an immediate positive effect in accident rates at the locations where 

the speed control cameras were installed, but it was also perceived that this effect was attenuated in 

subsequent years. It is assumed that the reasons are due to the habituation to the system, the 

difficulty in sanctioning the violators and also due to the equipment malfunction evident to the users, 

without being repaired in a timely manner. 

Keywords:  speed control cameras, urban road accidents, road safety 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A sinistralidade rodoviária, apesar dos grandes avanços na área da engenharia de segurança 

rodoviária, continua ano após ano, a ser uma das principais causas de morte em Portugal e no 

Mundo. Anualmente morrem cerca de 1,25 milhões de pessoas em todo mundo vítimas de acidentes 

de viação enquanto os feridos estimam-se que podem atingir os 50 milhões, dados que levaram a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015) a declarar a sinistralidade rodoviária como um 

problema de saúde pública de escala mundial.  

Na Europa, anualmente, perdem a vida vítimas de acidentes rodoviários cerca de 85 mil pessoas e 

resultam feridos cerca de 2,40 milhões. Os acidentes rodoviários, nesta região, são a maior causa de 

morte da população com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos (WHO, 2015). 

Estes números representam uma sobrecarga na economia que pode atingir os 2% do Produto Interno 

Bruto.  

De acordo com os Relatórios Anuais de Sinistralidade elaborados pela Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária (ANSR, 2016), em Portugal, o número de vítimas mortais em acidentes 

rodoviários tem vindo gradualmente a diminuir, de 1.248 vítimas mortais em 2005 para 593 vítimas 

em 2015 (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Número de vítimas de acidentes de viação  entre 2005 e 2015 (ANSR, 2016) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mortos* 1.248 969 974 885 841 937 891 718 637 638 593 

F. Graves 3.762 3.483 3.116 2.606 2.624 2.475 2.265 1.941 1.946 2.010 2.148 

F. Leves 45.487 43.654 43.202 41.327 43.790 43.890 39.695 36.164 36.807 37.005 38.808 

*Mortos a 30 dias - Corresponde às vítimas cujo óbito ocorra no período de 30 dias após o acidente - 
de 2005 a 2009 apenas eram contabilizados os mortos no local ou no transporte até ao hospital pelo 
que para se obter o número de mortos a 30 dias entre 2005 e 2009 foi aplicado o coeficiente de 1,14 
segundo a ANSR 

 

Apesar da redução das vítimas mortais para metade em 10 anos, verifica-se ainda assim um elevado 

número de mortos e feridos e uma certa estagnação na descida destes números nos últimos 3 anos.  

Ao analisar a sinistralidade rodoviária segundo a localização (Quadro 2), verifica-se que é em meio 

urbano que se regista o maior número de acidentes com vítimas. Em 2015, 77% dos acidentes com 
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vítimas, 51% das vítimas mortais e 62% dos feridos graves ocorreram dentro das localidades (ANSR, 

2016). 

Quadro 2 - Número de acidentes com vitimas por loca lização entre 2005 e 2015 (ANSR, 2016) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dentro 

Localidades  
25.685 24.964 24.842 23.756 25.037 25.690 24.214 22.775 22.946 23.224 24.657 

Fora 

Localidades  
11.381 10.716 10.469 9.857 10.447 9.736 8.327 7.092 7.393 7.380 7.296 

 

Uma das principais causas de sinistralidade rodoviária é a velocidade excessiva (GRSP, 2008). As 

razões são várias uma vez que para uma velocidade elevada é mais provável que o condutor perca o 

controle do veículo em condições adversas, ou que não se aperceba em tempo útil dos perigos que 

possam surgir e ainda devido ao aumento da distância de paragem.  

A distância de paragem de um veículo tem o significado de ser a distância percorrida entre o 

momento em que o condutor se apercebe da necessidade de parar e o momento em que o veículo 

efetivamente se detém, sendo a soma das distâncias percorridas pelo veículo durante os tempos de 

perceção-reação do condutor e o correspondente à travagem do veículo (Silva, 2015). 

A velocidade está também diretamente relacionada com a ocorrência de lesões graves em caso de 

sinistro. Numa colisão, quanto maior a velocidade, maior é a energia cinética que deve ser absorvida 

no impacto. Em ambiente urbano, este fator é de maior importância pois é aí que existe maior 

coexistência entre veículos motorizados e os utentes mais vulneráveis das vias como é o caso de 

peões ou ciclistas. No caso de um veículo motorizado atingir um peão, a probabilidade de este perder 

a vida aumenta consideravelmente com a velocidade do veículo. Estudos indicam que a maior parte 

dos utentes mais vulneráveis da via pública sobrevivem a um embate por um automóvel a circular a 

30 km/h. No entanto, a maioria morre caso o veículo circule a 50 km/h ou mais (GRSP, 2008). 

É assim fundamental intensificar as medidas que visem a redução da velocidade de tráfego, em 

especial para ambiente urbano. Uma das medidas que tem vindo a ser cada vez mais implementada 

em muitos países e em especial no Reino Unido, é o recurso a câmaras de controlo de velocidade.  

1.2 OBJETIVOS E METODOLOGIA  

O objetivo deste estudo é a avaliação da eficácia da colocação das câmaras de controlo de 

velocidade, vulgarmente denominadas de radares, instaladas na cidade de Lisboa em locais com um 

elevado número de acidentes. 

Para o efeito foi utilizada a localização das câmaras de controlo de velocidade em conjunto com a 

base de dados do projeto IRUMS – Infraestruturas Rodoviárias Urbanas Mais Seguras que, em 
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colaboração com o LNEC, enquadrou um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 

Lisboa e a Polícia de Segurança Pública de Lisboa, e recolheu e georreferenciou quatro anos de 

acidentes (2004-2007) na cidade de Lisboa e que depois atualizou estes dados até 2011 

(Carvalheira, 2010; Carvalheira e Picado-Santos, 2011a; Carvalheira e Picado-Santos, 2011b).  A 

base de dados foi criada a partir das “Participações de Acidentes” elaboradas pela PSP sempre que é 

chamada ao local dum acidente, quer seja por existirem feridos ou por simplesmente as partes 

envolvidas não chegarem a entendimento.  

Esta base de dados foi associada a um sistema de informação geográfica de forma a observar, no 

mapa da cidade de Lisboa, todas as ocorrências registadas. O software SIG utilizado para o efeito foi 

o Arcgis 10.0, aproveitando o facto de ser o software já utilizado pela Câmara Municipal de Lisboa 

que forneceu a rede de eixos de via (Carvalheira e Picado-Santos, 2011a). 

Com base nesta informação foi analisada a sinistralidade rodoviária, antes e depois da instalação das 

câmaras, em 20 dos 21 locais onde foram instaladas as câmaras de controlo de velocidade no final 

de 2006/inicio de 2007 na cidade de Lisboa. 

1.3 ESTRUTURA 

Este estudo está dividido em cinco capítulos em que neste primeiro é feita uma pequena introdução à 

problemática da sinistralidade rodoviária justificando a necessidade de se continuar a estudar e 

debater este assunto. É igualmente apresentado o objetivo e metodologia aplicada neste estudo bem 

como descrita a estrutura dos vários capítulos que compõe este documento. 

O segundo capítulo aborda a problemática da sinistralidade rodoviária em Portugal e no mundo. São 

apresentados alguns dados estatísticos referentes à sinistralidade, é feito um breve resumo das 

políticas públicas de segurança rodoviária em Portugal bem como algumas das medidas preventivas 

aplicadas. 

No terceiro capítulo é apresentada detalhadamente a metodologia na base deste estudo desde a 

georreferenciação dos acidentes à obtenção dos resultados. 

Os resultados obtidos para cada câmara de controlo de velocidade bem como a análise a esses 

resultados são apresentados no quarto capítulo. 

Por fim, no quinto capítulo apresentam-se as conclusões gerais resultantes do estudo desenvolvido, 

bem como algumas recomendações relacionadas com a aplicação das câmaras de controlo de 

velocidade. 
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2 A SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA EM PORTUGAL E NO MUND O 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Na Assembleia Geral das Nações Unidas de setembro de 2015, os chefes de Estado presentes 

adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável a qual, entre outras, tem como meta a 

redução para metade do número global de mortes e lesões relacionadas com a sinistralidade 

rodoviária até 2020. 

A meta é ambiciosa, mas constitui, segundo a OMS (WHO, 2015a), um progresso significativo em 

matéria de Segurança Rodoviária, pois reflete o reconhecimento da sinistralidade rodoviária como 

uma das principais causas de morte, sendo mesmo a principal entre jovens na faixa etária de 15 a 29 

anos, estando à frente de outras causas como a Sida, homicídios e suicídios. A influência que as 

lesões e mortes ocorridas na estrada representam para as economias nacionais e para as famílias é 

algo que também tem de ser considerado. É estimado que a sinistralidade rodoviária custe, em 

média, cerca de 3% do Produto Interno Bruto dos países mais afetados. 

Outro dado importante é que 90% destas mortes a nível mundial ocorrem em países mais 

subdesenvolvidos apesar de estes países terem apenas metade do número total de veículos do 

mundo uma vez que, apresentam grandes carências não só ao nível das redes de transporte, como 

também ao nível de apoio hospitalar e socorro às vítimas. Assim, a probabilidade de se morrer vítima 

de um acidente de viação está diretamente relacionada com o lugar onde se vive sendo que essa 

probabilidade é superior em países africanos e tem o valor mais baixo no continente europeu. Isto 

deve-se, entre outros fatores, a falhas graves na legislação e fiscalização de medidas tão importantes 

como os limites de velocidade, a obrigatoriedade de cinto de segurança, a condução sob o efeito de 

bebidas alcoólicas e a obrigatoriedade do uso de capacete na condução de motociclos. 

No entanto, é importante realçar que, apesar do aumento da motorização e do aumento da população 

mundial, o número de mortos em acidentes rodoviários estabilizou desde 2007 mantendo-se em 

cerca de 1,25 milhões a cada ano. Este facto é um bom indicador dos progressos alcançados ao 

longo destes anos no âmbito da segurança rodoviária a nível mundial, mas em especial, ao nível 

europeu, onde o número de mortos tem inclusivamente vindo a diminuir apesar do aumento da 

motorização.  

O continente europeu observou um aumento significativo no número de veículos registados de cerca 

de 350 milhões em 2006 para cerca de 430 milhões em 2013 o que faria prever um aumento 

significativo no número de vítimas de acidentes de viação. No entanto, o número de mortes caiu de 

aproximadamente 125.000 vítimas em 2006 para cerca de 85.000 vítimas em 2013, segundo a 

Organização Mundial de Saúde. 

Ao analisar o número de mortos por cada 100.000 habitantes, verifica-se que na Europa a média é de 

cerca de 9,3 mortos/100.000 habitantes, no continente americano o valor sobe para cerca de 15,9 
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mortos/100.000 habitantes e no continente africano chega a atingir os 26,6 mortos/100.000 

habitantes. Na Comunidade Europeia o número desce para 5,5 mortos/100.000 habitantes. 

Percebe-se assim, que também na União Europeia existe uma grande discrepância no número de 

mortes na estrada entre os diversos países que a compõe. Também aqui se observa que os países 

com menores rendimentos se encontram no topo da lista relativamente ao número de vítimas de 

sinistralidade rodoviária como se pode observar na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Vítimas mortais por 100.000 habitantes na  União Europeia 2015 segundo a O.M.S. (WHO, 2015a) 

 

Portugal, como se pode observar, apresentou no ano de 2015 um valor de 7,8 mortos por 100.000 

habitantes, um valor que tem vindo gradualmente a diminuir ao longo dos anos. No entanto, 

comparando-se com a média da União Europeia (6,4 mortos/100.000 habitantes), verifica-se que o 

valor é elevado e ainda comparando com o nosso país vizinho Espanha (3,7 mortos/100.000 hab) ou 

com países como o Reino Unido ou a Suécia que apresentam valores de 2,9 e 2,8 mortes/100.000 

habitantes respetivamente, segundo dados da OMS (WHO, 2015a). 

Em termos absolutos, e segundo dados dos Relatórios Anuais de Sinistralidade da ANSR (ANSR, 

2016), em Portugal o número de vítimas mortais a 30 dias, isto é, vítimas cujo óbito ocorra no período 

de 30 dias após o acidente, passou de 1.248 vítimas em 2005 para 593 vítimas mortais em 2015 o 

que corresponde a uma redução de cerca de 52%. 

Para a obtenção destes resultados contribuíram, entre outras, várias medidas e programas 

nomeadamente o Plano Integrado de Segurança Rodoviária (PISER) de 1998 a 2000, o Plano 

Nacional de Prevenção Rodoviária (PNPR) previsto para o período de 2003 a 2010 e a Estratégia 

Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR) de 2008 a 2015 incluindo a sua revisão intercalar 2013-
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2015. Em abril de 2017 foi aprovado em Conselho de Ministros o Plano Estratégico Nacional de 

Segurança Rodoviária (PENSE 2020). 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA EM PORTUGAL  

Os quatro programas referidos, PISER, PNPR, ENSR e mais recentemente o PENSE 2020, apesar 

do objetivo comum de combate sistematizado à sinistralidade rodoviária, diferem na sua conceção. 

Nos pontos seguintes será apresentada um breve resumo de cada um destes programas. 

2.2.1 PISER – Plano Integrado de Segurança Rodoviár ia (1998-2000) 

Os PISER (1998-2000) na sua conceção não tinham metas e objetivos estratégicos definidos e, 

apesar de ter ações definidas e orçamento para a sua execução, não foi conhecido o grau de 

cumprimento de execução dessas mesmas ações nem a sua eficiência. 

2.2.2 PNPR – Plano Nacional de Prevenção Rodoviária  (2003 – 2010) 

O PNPR (2003-2010) procurou criar as condições necessárias de forma a atingir os objetivos 

europeus de redução da sinistralidade em 50% do número de mortos e feridos graves até 2010 com 

referência à média dos anos 1998 a 2000. Para o efeito foram definidos dois níveis de atuação (MAI, 

2003): 

• Um nível estrutural com três áreas para a atuação visando os objetivos prioritários – 

Educação contínua do utente; Ambiente rodoviário seguro, Quadro legal e sua aplicação. 

• Um nível operacional em torno dos nove objetivos identificados na altura como sendo 

prioritários – 1) Velocidades praticadas mais seguras; 2) Maior segurança para os peões; 3) 

Maior segurança para os utentes de 2 rodas; 4) Combate à condução sob a influência do 

álcool e de drogas; 5) Combate à fadiga na condução; 6) Mais e melhore utilização de 

equipamentos e dispositivos de Segurança; 7) Menor sinistralidade envolvendo pesados; 8) 

Infraestruturas rodoviárias mais seguras; 9) Melhor socorro às vítimas de acidente 

 

A maioria dos objetivos previstos neste plano foram, na sua maioria, alcançados inclusivamente mais 

cedo que o esperado. O PNPR propunha atingir uma redução nas vítimas mortais para 874 no ano de 

2010, mas acabou por atingir esse objetivo logo em 2006 com as 850 vitimais mortais verificadas 

como se observa na Figura 2 do Relatório Anual de Sinistralidade (RAS) de 2009 da ANSR. 



8 

 

 

Figura 2 - Evolução das Vítimas Mortais e Objetivo PNP R (Fonte ANSR (2016)) 

 

Também o objetivo de redução dos feridos graves foi alcançado mais cedo que o esperado. O 

objetivo era atingir os 3.799 feridos graves em 2010, porém esse objetivo foi logo alcançado em 2005 

quando se atingiram 3.762 feridos graves como se observa na Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Evolução dos Feridos Graves e Objetivo PNPR  (Fonte ANSR (2016)) 

 

No entanto, tal como referido no relatório da 1ª fase de revisão do PNPR (MAI, 2007), este plano 

apresentou debilidades na sua conceção ao não definir um plano de ações, respetivo prazo de 

concretização e orçamento para a implementação dessas mesmas ações. Assim acabou por estar 

bastante limitado à capacidade de execução dos organismos responsáveis pela sua implementação. 

O mesmo relatório referia ainda o seguinte: 

“Um futuro Plano deve, por isso, corrigir esses erros de conceção e, garantir à partida os recursos 

necessários, a fixação de objetivos claros e calendarizados e a definição dos mecanismos de 

monitorização e controlo por agentes externos.” 
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2.2.3 ENSR – Estratégia Nacional de Segurança Rodov iária (2008-2015) 

Uma vez que os grandes objetivos do PNPR foram alcançados, foi elaborado em 2008 pela ANSR, 

com o acompanhamento e direção científica do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa (ISCTE) um outro documento que apresenta a Estratégia Nacional de Segurança 

Rodoviária (ENSR) até ao ano 2015. 

A ENSR (2008-2015) (MAI, 2009), aprovada em Conselho de Ministros a 14 de maio de 2009, foi 

precedida de um estudo da situação da sinistralidade àquela data e do qual resultou a identificação 

de grupos e fatores de risco levando à definição dos objetivos estratégicos, objetivos operacionais e 

ações-chave para a execução do plano.  

Desta forma o documento final incluiu um conjunto de grandes objetivos estratégicos, elaborados de 

acordo com os principais grupos e fatores de risco, e que se pretenderam alcançar até 2015. 

Os principais Grupos de Risco que se identificaram no estudo que precedeu a elaboração deste plano 

foram os seguintes: 

• Condutores de veículos de 2 rodas a motor 

• Condutores de automóveis Ligeiros 

• Peões 

• Circulação dentro das localidades 

• Condução (condutores) sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas 

Para estes grupos é possível criar modelos de monitorização com indicadores baseados nos dados 

de sinistralidade (acidentes com vitimas, mortos, feridos graves e feridos ligeiros) que permitem medir 

os progressos em cada um desses grupos.  

Os fatores de risco identificados no âmbito da conceção da ENSR foram os seguintes: 

• Velocidade 

• Dispositivos de Segurança 

• Socorro às vítimas 

• Infraestruturas 

• Veículos 

Nestes casos, e segundo o documento da ENSR (MAI, 2009), não seria possível relacionar 

diretamente as medidas a tomar/resultados obtidos e a diminuição da sinistralidade apesar se ser 

aceite a sua contribuição significativa para a diminuição da sinistralidade.  

O objetivo qualitativo da ENSR era de colocar Portugal entre os 10 países da União Europeia com 

mais baixa sinistralidade rodoviária, medida em mortos a 30 dias por milhão de habitantes. Devido às 

necessidades de avaliação e monitorização das ações previstas, foi prevista a divisão do período de 

vigência do plano em dois períodos: 2008 a 2011 e de 2012 a 2015. Os objetivos quantitativos para 

cada um desses períodos eram os seguintes: 
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• Até 2011 atingir os 78 mortos por milhão de habitantes 

• Até 2015 atingir os 62 mortos por milhão de habitantes 

Com base nos valores estimados para a evolução da sinistralidade, procedeu-se à quantificação dos 

Objetivos Estratégicos para cada um dos períodos de vigência do plano, conforme descrito no 

Quadro 3 (MAI, 2009): 

Quadro 3 - Quantificação dos Objetivos Estratégicos  da ENSR (MAI, 2009) 

Objetivo Estratégico 2008 - 2015 2008 - 2011 

Condutores de veículos de duas 

rodas a motor 

Diminuir o número de mortos entre 

29% e 32% 

Diminuir o número de mortos entre 

14% e 15% 

Condutores de automóveis ligeiros 
Diminuir o número de mortos em 

32% 

Diminuir o número de mortos em 

14% 

Peões 
Diminuir o número de mortos em 

32% 

Diminuir o número de mortos em 

14% 

Condução dentro das localidades 

Diminui o número de mortos entre 

32% e 49% nos utilizadores de 

ligeiros, 22% e 32% nos 

utilizadores de “2 rodas” e entre 

15% e 32% nos peões 

Diminui o número de mortos entre 

14% e 36% nos utilizadores de 

ligeiros, 14% e 15% nos 

utilizadores de “2 rodas” e entre 1% 

e 14% nos peões 

Condução sob o efeito do álcool e 

de substâncias psicotrópicas 

Reduzir para 25% o número de 

condutores mortos com taxa de 

álcool acima do limite legal 

Reduzir para 32% o número de 

condutores mortos com taxa de 

álcool acima do limite legal 

 

Foram ainda definidos pela Estrutura Técnica e validados pela ANSR trinta Objetivos Operacionais 

para o primeiro período do plano: 

• OBJETIVO OPERACIONAL 1 – Desenvolvimento de uma cultura de educação para a 

segurança rodoviária  

• OBJETIVO OPERACIONAL 2 – Reconversão da Escola de Condução enquanto Centro de 

Aprendizagem da Condução e Segurança Rodoviária  

• OBJETIVO OPERACIONAL 3 – Requalificação e desenvolvimento profissional dos 

Instrutores de Condução  

• OBJETIVO OPERACIONAL 4- Reformulação do exame de condução e das condições de 

acesso  

• OBJETIVO OPERACIONAL 5 – Formação contínua e atualização de condutores  
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• OBJETIVO OPERACIONAL 6 – Formação técnica e profissional na área da segurança 

rodoviária  

• OBJETIVO OPERACIONAL 7 – Controlo automático da velocidade  

• OBJETIVO OPERACIONAL 8 – Programa de fiscalização de álcool, substâncias 

psicotrópicas, velocidade, dispositivos segurança e distâncias de segurança  

• OBJETIVO OPERACIONAL 9 – Aperfeiçoamento do regime sancionatório das infrações  

• OBJETIVO OPERACIONAL 10 – Controlo automático de condutores e veículos com base na 

interligação de sistemas de informação  

• OBJETIVO OPERACIONAL 11 – Melhoria do ambiente rodoviário em meio urbano 

• OBJETIVO OPERACIONAL 12 – Fiscalização do estacionamento em meio urbano e do 

comportamento dos peões 

• OBJETIVO OPERACIONAL 13 – Programa integrado de melhoria de assistência às vítimas  

• OBJETIVO OPERACIONAL 14 – Realização de Auditorias de Segurança Rodoviária e 

Programas de Inspeção de Segurança Rodoviária  

• OBJETIVO OPERACIONAL 15 – Gestão de trechos de elevada concentração de acidentes  

• OBJETIVO OPERACIONAL 16 – Defesa e proteção da estrada e da zona envolvente  

• OBJETIVO OPERACIONAL 17 – Tratamento da área adjacente à faixa de rodagem (AAFR)  

• OBJETIVO OPERACIONAL 18 – Estrada autoexplicativa: Adequação da via à sua hierarquia 

e função  

• OBJETIVO OPERACIONAL 19 – Indicadores de risco relativos à estrada  

• OBJETIVO OPERACIONAL 20 – Incremento da utilização das novas tecnologias para a 

gestão e informação de tráfego em tempo real  

• OBJETIVO OPERACIONAL 21 – Extensão das Inspeções Periódicas Obrigatórias aos 

Ciclomotores, Motociclos, Triciclos e Quadriciclos  

• OBJETIVO OPERACIONAL 22 – Programa de informação técnica sobre segurança nos 

veículos  

• OBJETIVO OPERACIONAL 23 – Programa de informação estatística sobre acidentes de 

viação com vítimas  

• OBJETIVO OPERACIONAL 24 – Aperfeiçoamento e aplicação do Código da Estrada  

• OBJETIVO OPERACIONAL 25 – Programa de comunicação da ENSR e ações subsequentes  

• OBJETIVO OPERACIONAL 26 – Estudos do impacte sobre a segurança (EIS)  

• OBJETIVO OPERACIONAL 27 – Análise de risco em túneis rodoviários  

• OBJETIVO OPERACIONAL 28 – Melhoria do parque automóvel  

• OBJETIVO OPERACIONAL 29 – Indicadores de risco, desempenho de segurança rodoviária 

e comportamento dos utentes  

• OBJETIVO OPERACIONAL 30 – Estudo do custo económico e social dos acidentes 
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Para cada um dos objetivos operacionais foram ainda definidas várias Ações Chave, num total de 

noventa e uma ações, com os respetivos indicadores de resultados, de cumprimento e de atividade. 

2.2.4 Revisão Intercalar da ENSR (2013-2015) 

No fim do primeiro período em 2011, estava previsto um processo de revisão (Marques et al, 2013), 

no entanto, uma vez que a entrada em vigor da legislação que instituiu o plano só sucedeu em 2009 e 

depois porque o processo eleitoral de 2011 originou alterações ao nível da administração pública, 

esta Revisão Intercalar só foi concluída em 2013 e publicada em Diário da República a 13 de janeiro 

de 2014 (MAI, 2013).  

Com esta revisão foi possível aferir o desempenho das várias ações chave e o nível de cumprimento 

das mesmas, identificar as razões que originaram o nível de cumprimento reduzido face ao que era 

inicialmente expectável e verificar o ponto de situação face às metas estabelecidas. 

Um dado importante, obtido através da execução de uma Ação Chave no âmbito do Objetivo 

Operacional 23 – Programa de informação estatística sobre acidentes de viação com vítimas, foi o da 

determinação valor do “Morto a 30 dias”, indicador utlizado internacionalmente na contabilização das 

vítimas mortais em acidentes de viação. Até esta altura, este indicador era calculado aplicando um 

coeficiente de 1,14 aos “Mortos no local do acidente”, no entanto verificou-se que esse valor seria 

muito superior com o número de vítimas a 30 dias ser superior em +26,5% e +29,3% em relação às 

vítimas no local do acidente nos anos 2010 e 2011 respetivamente (Marques et al, 2013). 

Também por isso e, apesar da evolução de “Mortos no Local do Acidente” ter sido de -18,8% no 

período 2008-2011, superior à taxa de diminuição prevista de -14,3%, não foi possível atingir o 

objetivo quantitativo para 2011 de 78 mortos por milhão de habitantes ficando este valor em 89 

(M/106H) (MAI, 2013). 

Neste primeiro período da ENSR, e comparativamente com Espanha, França e Áustria, países 

escolhidos como referência para uma ação de benchmarking com o intuito de comparar práticas e 

resultados ao nível da sinistralidade rodoviária, Portugal apresentou uma evolução desfavorável com 

especial destaque para o indicador “Sinistralidade dentro das localidades” onde Portugal ocupava a 

penúltima posição da União Europeia. 

Para este resultado terá contribuído a reduzida concretização dos Planos Municipais de Segurança 

Rodoviária concebidos de acordo com o “Guia para a Elaboração de Planos Municipais de Segurança 

Rodoviária (ANSR, 2009) que, nesta primeira fase da ENSR, apenas 10 num total de 278 autarquias 

estava em execução ou a aguardar aprovação (Marques et al, 2013). 

De realçar igualmente o baixo índice de execução das Ações Chave previstas inicialmente. No 

primeiro período da ENSR apenas foram concluídas 26% das Ações Chave, 27% foram concluídas 

parcialmente ou ainda estavam em curso e 47% não foram realizadas (MAI, 2016). Verificou-se 

igualmente neste período, uma diminuição acentuada no investimento em campanhas de 

comunicação e em estudos de comportamentos e atitudes dos condutores (Marques et al, 2013). 
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Assim, considerando os resultados dos indicadores de sinistralidade e a sua espectável evolução, na 

Revisão Intercalar foram definidos novos grupos e fatores de risco originando uma redefinição dos 

Objetivos Estratégicos que passaram a ser os seguintes: 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 – Melhoria do comportamento dos condutores 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 – Proteção dos utentes vulneráveis 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 – Aumento da segurança dentro das localidades 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – Redução dos principais comportamentos de risco 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 – Melhoria do socorro, do tratamento e do seguimento das 

vítimas 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 – Infraestruturas mais seguras e mobilidade 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 – Promoção da segurança nos veículos 

Os Objetivos Operacionais também foram alvo de redefinição com vista a uma melhor organização e 

eficácia, tendo sido reduzidos dos iniciais trinta para apenas treze: 

• OBJETIVO OPERACIONAL 1 – Desenvolvimento de programas de educação e de formação 

profissional na área da segurança rodoviária;  

• OBJETIVO OPERACIONAL 2 – Aperfeiçoamento do ensino da condução, do exame de 

condução e da atualização dos condutores;  

• OBJETIVO OPERACIONAL 3 – Aplicação das recomendações da Comissão Europeia 

relativas à Fiscalização dos Grupos e Fatores de Risco;  

• OBJETIVO OPERACIONAL 4 – Aperfeiçoamento da legislação e da aplicação do regime 

sancionatório no âmbito da segurança rodoviária;  

• OBJETIVO OPERACIONAL 5 – Desenvolvimento de um programa integrado de gestão da 

rede viária urbana e de incentivo à utilização de modos suaves de transporte;  

• OBJETIVO OPERACIONAL 6 – Planos Municipais de Segurança Rodoviária (PMSR) como 

instrumento de gestão obrigatória do ordenamento de território;  

• OBJETIVO OPERACIONAL 7 – Melhoria da eficácia do socorro, do tratamento especializado 

e da integração das vítimas de sinistros rodoviários;  

• OBJETIVO OPERACIONAL 8 – Infraestrutura rodoviária mais segura e incremento de 

programas ITS;  

• OBJETIVO OPERACIONAL 9 – Melhoria e controlo das condições de segurança dos 

veículos;  

• OBJETIVO OPERACIONAL 10 – Melhoria da gestão do sistema de informação em 

segurança rodoviária;  

• OBJETIVO OPERACIONAL 11 – Desenvolvimento de campanhas de comunicação com vista 

à redução de comportamentos e atitudes de risco;  

• OBJETIVO OPERACIONAL 12 – Desenvolvimento de programas de redução de 

comportamentos e atitudes de risco;  
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• OBJETIVO OPERACIONAL 13 – Definição do modelo de financiamento da segurança 

rodoviária. 

Para cada um destes novos objetivos operacionais foram definidas várias Ações Chave, num total 

de 131 ações, com os respetivos indicadores de resultados, de cumprimento e de atividade. Em 

março de 2016, estavam concluídas 43 ações, 58 estavam em curso, 22 não foram iniciadas e 

não existia informação sobre 8 (MAI, 2016). 

No entanto, no período correspondente ao 2º período da ENSR (2012-2015), a evolução da 

sinistralidade foi positiva, com uma diminuição superior à prevista na ENSR devido a uma 

subavaliação da situação inicial e à evolução da população residente em sentido contrário ao 

inicialmente previsto (MAI, 2016). Assim, foi possível atingir o objetivo quantitativo previsto para o 

final do período de vigência do plano de 62 (M/106H), ao serem alcançados 60 (M/106H) no final 

de 2015 (ANSR, 2016). 

Já o objetivo qualitativo de colocar Portugal entre os 10 países da União Europeia com mais 

baixa sinistralidade rodoviária, medida em mortos a 30 dias por milhão de habitantes, não foi 

atingido. Segundo a CARE – Community Road Accident Database in Europe (CARE, 2015), que 

atribui a Portugal 57 (M/106H) em 2015, Portugal ficou em 15º lugar na União Europeia a 28 

países. Na Figura 4 encontra-se ilustrado o número de mortos por milhão de habitantes em cada 

país da União Europeia.  
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Figura 4 - Vítimas mortais por milhão de habitantes na União Europeia 2015 (CARE, 2015) 
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2.2.5 PENSE 2020 – Plano Estratégico Nacional de Se gurança Rodoviária 
(2017-2020) 

Com o fim do período de vigência da ENSR, tornou-se necessário e elaboração de um novo 

instrumento de gestão de políticas públicas de segurança rodoviária. Assim surge o Plano Nacional 

de Segurança Rodoviária com o acrónimo PENSE 2020. Este plano, elaborado pela ANSR com a 

colaboração científica do ISCTE, foi lançado para consulta pública em dezembro de 2016 e aprovado 

pelo Conselho de Ministros a 20 de abril de 2017. 

O PENSE 2020 apresenta metas ambiciosas, mas consideradas exequíveis tendo em consideração a 

evolução recente da sinistralidade e a contribuição expectável das medidas presentes neste plano. O 

plano prevê que Portugal alcance 41 Mortos/Milhão de Habitantes no ano de 2020. Se tal acontecer, 

representa uma redução de 56% face à mortalidade registada em 2010 e 6% acima do objetivo 

estabelecido no programa europeu “Orientações de Política de Segurança Rodoviária 2011-2020” de 

redução em 50% no período 2010-2020. 

O plano estabelece igualmente como meta a redução dos feridos graves considerando a nova 

classificação europeia para este tipo de vítimas MAIS 3 – Maximum Abbreviated Injury Scale of 3 or 

greater (MAIS ≥ 3). Esta nova definição visa homogeneizar a definição deste tipo de vítimas pelos 

diferentes países da UE de forma a poderem ser estabelecidas estratégias e medidas comuns com o 

intuito de reduzir o número deste tipo de vítimas (European Commission, 2015). A meta definida é de 

atingir 178 feridos graves (MAIS ≥ 3)/Milhão de Habitantes o que corresponde a uma redução de 22% 

face a 2010. 

O PENSE 2020 estabelece cinco Objetivos Estratégicos e define um total de treze Objetivos 

Operacionais em função das metas específicas de cada Objetivo Estratégico que são os seguintes 

(MAI, 2016): 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 – Melhorar a Gestão da Segurança Rodoviária 

• OBJETIVO OPERACIONAL 1 – Melhorar o sistema de recolha, tratamento e disponibilização 

da informação sobre segurança rodoviária 

• OBJETIVO OPERACIONAL 2 – Melhorar a legislação, a fiscalização e o sancionamento 

• OBJETIVO OPERACIONAL 3 – Melhorar o sistema de alocação de recursos financeiros para 

a segurança rodoviária 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 – Utilizadores Mais Seguros 

• OBJETIVO OPERACIONAL 4 – Promover a educação e a formação para o desenvolvimento 

de uma cultura de segurança rodoviária em articulação com a definição da Estratégia 

Nacional para a Educação para a Cidadania 

• OBJETIVO OPERACIONAL 5 – Desenvolver planos específicos de promoção de 

comportamentos seguros  

• OBJETIVO OPERACIONAL 6 – Melhorar a proteção dos utilizadores vulneráveis 

• OBJETIVO OPERACIONAL 7 – Melhorar a eficiência das campanhas de comunicação  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 – Infraestrutura Mais Segura 

• OBJETIVO OPERACIONAL 8 – Promover a melhoria da Rede Rodoviária Nacional  

• OBJETIVO OPERACIONAL 9 – Promover a melhoria da Rede Rodoviária Municipal 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 – Veículos Mais Seguros 

• OBJETIVO OPERACIONAL 10 – Promover a maximização da segurança do parque de 

veículos novos  

• OBJETIVO OPERACIONAL 11 – Promover a maximização da segurança do parque de 

veículos usados 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 – Melhorar a assistência e o apoio às vítimas 

• OBJETIVO OPERACIONAL 12 – Promover a otimização do socorro, do tratamento e da 

reabilitação das vítimas da sinistralidade rodoviária 

• OBJETIVO OPERACIONAL 13 – Estabelecer um programa e uma rede de pontos de apoio 

às vítimas da sinistralidade rodoviária 

 

Foram ainda definidas 34 ações contemplando um total de 106 medidas a executar no período de 

vigência do plano.  

De destacar o relevo atribuído às autarquias locais com um conjunto de atribuições e competências 

fundamentais para a segurança rodoviária. A sinistralidade no interior das localidades é o principal 

fator que contribui para o desempenho negativo de Portugal na União Europeia em termos de 

segurança rodoviária (MAI, 2016). Aliás, a falta de envolvimento das autarquias no que diz respeito à 

sinistralidade rodoviária foi uma das falhas apontadas à ENSR em que se verificou um número muito 

reduzido de Planos Municipais de Segurança Rodoviária. Desta forma foi definida a ação 

“Incrementar a elaboração de planos municipais e intermunicipais de segurança rodoviária” que 

contempla as seguintes medidas: 

• Desenvolver procedimentos legislativos com impacto nas obrigações das autarquias em 

relação ao Sistema de Transporte Rodoviário e à Sinalização. 

• Atualizar o “Guia para a elaboração de Planos Municipais de Segurança Rodoviária” com a 

inclusão de um guia de aplicação prática. 

• Promover a elaboração de Planos Municipais de Segurança Rodoviária e a sua 

implementação. 

• Conceber e disseminar junto das autarquias um manual de boas práticas para a promoção de 

uma mobilidade segura das crianças e adolescentes juntos dos estabelecimentos educativos 
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• Colaborar na identificação de pontos críticos onde ocorram disfunções/problemas de 

funcionamento das redes rodoviárias urbanas/municipais e promoção da sua 

readaptação/intervenção. 

• Incentivar e sensibilizar as autarquias para a adoção de medidas de apoio/eliminação de 

barreiras para os utilizadores de mobilidade reduzida e planos cicláveis devidamente 

integrados com a rede pedonal e rodoviária 

Das restantes ações definidas do PENSE 2020 constam algumas relacionadas com o presente 

estudo que convém igualmente destacar tais como “Melhorar a Informação sobre os acidentes” onde 

se inclui a implementação de um sistema de georreferenciação de acidentes, “Otimizar a 

fiscalização”, “Melhorar a eficácia do sancionamento”, “Educar os cidadãos para uma cultura de 

segurança rodoviária” e o “Plano nacional de proteção pedonal e de combate a atropelamentos” entre 

outras ações.  

2.3  ALGUMAS MEDIDAS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA  

2.3.1 Câmaras de Controlo de Velocidade na cidade d e Lisboa 

Em Lisboa, no ano de 2007 e após um investimento de quase 3 milhões de euros, entraram em 

funcionamento 21 câmaras de controlo de velocidade em vários pontos da cidade com o objetivo de 

redução da sinistralidade associada ao excesso de velocidade. 

Segundo a Direção Municipal de Mobilidade e Transportes (DMMT), entidade responsável pela 

gestão das câmaras de controlo de velocidade na cidade de Lisboa, o conjunto de troços viários a 

controlar estavam referenciados nas estatísticas de acidentes e pertencem à rede viária supralocal, 

rede viária principal, zonas de alta densidade de tráfego, túneis urbanos e outros troços com 

características específicas como travessias pedonais, etc. Contudo, restrições financeiras existentes, 

conduziram ao sistema instalado em apenas 21 locais onde se encontram três classes de vias:  

• A classe de vias mais orientada para o serviço de deslocações de média e longa duração, 

estando a função de acesso reduzida a uma expressão mínima. Servem o tráfego de 

atravessamento do espaço urbano, tendo sido dimensionadas e devendo ser geridas de 

modo a garantirem níveis de rapidez e segurança dos fluxos motorizados em circulação, 

tendo sido evitadas soluções geométricas que não permitem a circulação a velocidades 

significativas, cerca de 80 Km/h. Não existem trajetos pedonais, sendo garantidos de forma 

desnivelada.  

• A classe de vias com acesso aos terrenos adjacentes, com soluções geométricas que 

permitem a circulação a velocidades da ordem dos 50 Km/h. Existência de trajetos pedonais 

com atravessamento em número limitado e em princípio regulados por sinalização 

semafórica. 

• A classe de vias com condicionamentos à fixação do limite de velocidade, resultante do facto 
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do projeto da integração destas vias no tecido urbano envolvente continuar incompleto, 

apresentando falta de ligações pedonais entre núcleos urbanos funcionalmente dependentes. 

Na Figura 5 pode-se observar a localização das 21 câmaras de controlo de velocidade instaladas na 

cidade de Lisboa entre 2006 e 2007. 

 

Figura 5. Localização das 21 câmaras de controlo de  velocidade instaladas na cidade de Lisboa no 
final de 2006/início de 2007 

 

A contestação a esta inédita medida foi imediata e difundida em diversos meios de comunicação. As 

críticas estendiam-se desde ser uma medida de meramente “caça à multa” com o objetivo de 

aumentar a receita da autarquia, à contestação relativamente aos limites de velocidade impostos e à 

localização de algumas das câmaras de controlo de velocidade.  

Os argumentos eram vários, desde a localização de câmaras em locais com baixos registos de 

sinistralidade, caso da Radial de Benfica, contribuindo para o argumento da “caça à multa” ou a 

localização coincidente com cruzamentos semaforizados (Avenida das Descobertas) onde a opção, 

por exemplo, de semáforos com controlo de velocidade seria o mais indicado. 

Relativamente à definição dos limites de velocidade nos diversos locais onde foram instaladas as 

câmaras de controlo de velocidade, a contestação incidia, essencialmente, sobre o limite de 50km/h 

aplicado ao Prolongamento da Av. EUA, atualmente Av. António Marechal de Spínola. A 

argumentação baseava-se nas condições da via, dupla faixa de rodagem com separador central, e 
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pelo fato de não haver coexistência entre veículos e peões. Com base nesta argumentação, logo em 

setembro de 2007, a ANSR autorizou a alteração do limite de velocidade neste local para 80km/h. 

Apesar da contestação, a 16 de julho de 2007 e após um período de testes de vários meses, 

entraram em funcionamento as 21 câmaras de controlo de velocidade que, no período entre as 9:15 e 

as 18:00 do primeiro dia, registaram 1.912 infrações por excesso de velocidade, segundo a Comissão 

Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa. 

O Código da Estrada estabelece as seguintes coimas para sancionar quem excede o limite de 

velocidade dentro das localidades: 

a) Se conduzir automóvel ligeiro ou motociclo, com as seguintes coimas:  

• De € 60 a € 300, se exceder até 20 km/h; 

• De € 120 a € 600, se exceder em mais de 20 km/h e até 40 km/h;  

• De € 300 a € 1500, se exceder em mais de 40 km/h e até 60 km/h; 

•  De € 500 a € 2500, se exceder em mais de 60 km/h; 

b) Se conduzir outros veículos, com as seguintes coimas:   

• De € 60 a € 300, se exceder até 10 km/h;  

• De € 120 a € 600, se exceder em mais de 10 km/h e até 20 km/h;  

• De € 300 a € 1500, se exceder em mais de 20 km/h e até 40 km/h;  

• De € 500 a € 2500, se exceder em mais de 40 km/h. 

 

As notificações das contraordenações ficam a cargo da Polícia Municipal de Lisboa, onde se 

encontram instalados os postos de gestão e monitorização. No que respeita às coimas cobradas por 

excesso de velocidade, trinta por cento do seu valor será entregue à Câmara de Lisboa, que suporta 

a Polícia Municipal, os seus recursos humanos e equipamento, 40 por cento reverte para o Estado, 

20 por cento para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e 10 por cento para o Governo 

Civil. 

Após os dois primeiros anos de funcionamento onde se verificou uma descida de sinistralidade nestes 

locais, a partir de 2009 a sinistralidade registou uma subida significativa. Tal fato não será alheio a 

dois fatores principais: o constante vandalismo/avaria dos equipamentos com longos períodos de 

desativação e a dificuldade das autoridades competentes de processarem o número elevado de 

infrações.  

Relativamente aos atos de vandalismo (ver figuras 6 e 7), o fato das câmaras de controlo de 

velocidade estarem localizadas em cabines laterais à via e ao nível do solo facilita este tipo de 

comportamento criminoso. 
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Figura 6. Cabine de controlo de velocidade vandaliz ada – Av. Gen. Correia Barreto 

 

 
Figura 7. Cabine de controlo de velocidade vandaliz ada – Av. Eusébio da Silva Ferreira (Fonte Lusa) 

 

Este tipo de situações foi amplamente divulgado pela comunicação social na altura o que contribuiu 

para o conhecimento geral da situação e a desacreditação do real funcionamento das câmaras de 

controlo de velocidade. 

A dificuldade da polícia municipal em processar o elevado número de infrações foi também bastante 

divulgada na comunicação social. A falta de meios pessoais e de software foram as principais razões 

atribuídas a essa situação. 

Por estes motivos, a rede de câmaras de controlo de velocidade da cidade de Lisboa ficou 

praticamente desativada após o ano de 2011 com a maioria das cabines vandalizadas e sem serem 

objeto de reparação. Em outubro de 2014, o então presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, 

informou que em janeiro de 2015 o funcionamento das câmaras de controlo de velocidade iria ser 

reposto.  
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Efetivamente foram estabelecidos vários contratos com vista à conservação, reparação e 

manutenção das câmaras de controlo de velocidade e desde 2015 já é mais visível o funcionamento 

dos mesmos, apesar de continuarem a ser alvo de constantes alvos de vandalismo. 

Relativamente ao processamento das contraordenações, com a entrada em vigor da Portaria n.º 

214/2014 de 16 de outubro (MAI, 2014), as Câmaras Municipais, Polícias Municipais e empresas 

públicas municipais enquanto entidades com competências para a fiscalização das infrações ao 

Código da Estrada nas vias públicas sob jurisdição municipal, podem passar a utilizar de forma 

gratuita o Sistema de Contraordenações de Trânsito – SCoT gerido pela ANSR. 

A mesma portaria define o SCoT da seguinte forma: “O SCoT é um sistema de informação de suporte 

aos processos de fiscalização de trânsito e de gestão de contraordenações gerido pela Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária que permite uma otimização e automatização do processo, a 

agilização da tramitação processual e a consequente redução dos recursos afetos ao tratamento 

administrativo das contraordenações. O SCoT é dotado de uma componente de mobilidade, que 

possibilita o registo de contraordenações através de terminais móveis, nos quais são também 

disponibilizadas diversas pesquisas relevantes para a atividade operacional que permitem o acesso a 

informação crítica para a eficácia da atividade de fiscalização e o preenchimento automático de 

grande parte da informação a recolher.” 

Após candidatura, a Polícia Municipal de Lisboa teve acesso ao SCoT, o que levou a um aumento 

exponencial dos autos de contraordenação no ano de 2016. No Quadro 4, pode-se verificar a 

diferença entre os autos de contraordenação emitidos em 2015, pré-SCoT e em 2016 já com recurso 

a este sistema. 

Quadro 4 – Número de Autos de Contraordenação 2015/ 2016 

Período 2015 2016 

novembro/janeiro 281 19.100 

fevereiro/março 1.115 13.092 

abril/maio 779 7.144 

junho/agosto 1114 9.403 

setembro/outubro 569 18.135 

TOTAL 3.858 66.874 

Fonte: Informação Escrita do Presidente Câmara Municipal de Lisboa (CML, 2016) 

Verificou-se assim um aumento de 1.633% em 2016 relativamente a 2015 o que serve para confirmar 

a grande eficiência do recurso ao sistema SCoT. 
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2.3.2 Carta por Pontos 

No dia 1 de junho de 2016 entrou em vigor outra medida de segurança rodoviária que visa 

consciencializar os condutores da necessidade de adotarem comportamentos mais seguros e 

responsáveis na condução de veículos na via pública.  

Esta medida, uma das Ações Chave do Objetivo Operacional 5 – Aperfeiçoamento da legislação e da 

aplicação do regime sancionatório no âmbito da segurança rodoviária da Revisão Intercalar da ENSR, 

já vigora num largo número de países da União Europeia como em Espanha, França, Reino Unido, 

Alemanha, Áustria, entre outros e permite um maior grau de perceção e responsabilização dos 

condutores através de um sistema sancionatório de fácil compreensão.  

Este sistema consiste na atribuição de 12 pontos ao título de condução de cada condutor. No caso de 

o condutor praticar alguma contraordenação grave, muito grave ou crime rodoviário serão subtraídos 

pontos consoante a infração para além da coima e eventual inibição temporária de condução. 

Se a contraordenação for grave são retirados 2 pontos exceto nos seguintes casos em que são 

retirados 3 pontos: 

• Condução sob influência de álcool com uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,5g/l e 

inferior a 0,8g/l; 

• Excesso de velocidade superior a 20 km/h no caso de automóveis ligeiros ou motociclos ou 

superior a 10 km/h nos restantes veículos a motor em zonas de coexistência; 

• Ultrapassagem efetuada imediatamente antes e nas passagens assinaladas para a travessia 

de peões ou velocípedes. 

Se a contraordenação for muito grave são retirados 4 pontos exceto nos seguintes casos em que são 

retirados 5 pontos: 

• Condução sob influência de álcool com uma taxa de alcoolemia igual ou superior a 0,8g/l e 

inferior a 1,2g/l; 

• Condução sob influência de substâncias psicotrópicas; 

• Excesso de velocidade superior a 40 km/h no caso de automóveis ligeiros ou motociclos ou 

superior a 20 km/h nos restantes veículos a motor em zonas de coexistência; 

No caso da prática de crime rodoviário são retirados 6 pontos. 

As consequências da perda de pontos fazem-se sentir quando o condutor fica com apenas 4 ou 5 

pontos. Nesse caso o condutor será obrigado a frequentar uma ação de formação de Segurança 

Rodoviária sob pena de ver o título de condução anulado caso não compareça e fica impedido de 

obter novo título durante um período de 2 anos. Se o condutor ficar com apenas 1, 2 ou 3 pontos terá 

de realizar a prova teórica do exame de condução sendo que a falta não justificada a esta prova ou a 

sua reprovação implica igualmente a cassação do seu título de condução o que só poderá revalidar 

após um período de 2 anos. 
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Se o condutor ficar sem pontos é ordenada a cassação do título de condução ficando impedido de 

obter novo título durante o período de 2 anos. Em contraponto, após um período de 3 anos, sem que 

tenham sido praticadas qualquer tipo de contraordenações ou crimes de natureza rodoviária, são 

atribuídos 3 pontos ao condutor, não podendo este ultrapassar os 15 pontos 

Para saber quantos pontos tem o condutor deverá registar-se e consultar o Portal de 

Contraordenações Rodoviárias em:  

https://portalcontraordenacoes.ansr.pt/_layouts/Pages/RegistoUtilizador.aspx. 

2.3.3 SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velo cidade 

Conforme referido anteriormente, na primeira versão da ENSR, estava definido como um Objetivo 

Operacional o controlo automático da velocidade com o que se pretendia aumentar o cumprimento 

dos limites de velocidade estabelecidos. Surge assim o sistema nacional de controlo de velocidade, 

com o acrónimo SINCRO, cuja responsabilidade da implementação e gestão desta medida foi 

atribuída à ANSR. 

O principal objetivo do SINCRO é o combate ao excesso de velocidade através da fiscalização 

contínua e automática da velocidade de cada veículo em cada local de controlo de velocidade (LCV). 

O sistema permite, a partir de um equipamento de medida e registo, a aquisição de informação sobre 

veículos em excesso de velocidade. Essa informação inclui, para além de uma fotografia do veículo 

em excesso de velocidade, informação sobre a sua matrícula, local em que ocorre a infração, data 

hora entre outros elementos de informação (Osório e Oliveira, 2013). 

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) realizou um estudo sobre os locais com maior 

incidência de acidentes e identificou 100 LCV com vista à posterior seleção dos 50 LCV iniciais da 

responsabilidade da ANSR com a colaboração dos gestores das diversas infraestruturas rodoviárias 

abrangidas por esta medida (MAI, 2012; MAI, 2013a). 

Os LCV encontram-se identificados através da colocação do sinal vertical de código H43 publicado 

em Diário da República a 3 de março de 2011 e refere-se à indicação de via sujeita a fiscalização de 

velocidade, conforme Figura 8.  

 

Figura 8 – Sinal de Código Vertical H43 – Velocidade Instantânea 
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Os 50 LCV escolhidos para esta primeira fase do SINCRO estão distribuídos em ambientes 

extraurbanos, desde autoestradas, Itinerários Principais (IP), Itinerários Complementares (IC) e 

estradas nacionais. A Figura 9 apresenta a localização dos 50 LCV em Portugal: 

 

 

Figura 9 – Localização dos LCV relativos ao SINCRO ( Fonte ANSR) 
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Este sistema apresenta a particularidade, já utilizada em outros locais na Europa como por exemplo 

da circular B-20 de Barcelona (Perez et al, 2007), das câmaras de controlo de velocidade rodarem 

pelas diferentes cabines através de um sistema rotativo previamente definido pela ANSR. Uma vez 

que os condutores desconhecem se determinada cabine tem instalada a câmara de controlo de 

velocidade, é expectável que, por precaução, respeitem o limite de velocidade imposto no local. 

Desta forma pretende-se reduzir a sinistralidade em 50 locais distintos através da utilização de 

apenas 30 câmaras de controlo de velocidade. 

Outra particularidade do SINCRO é o recurso a plataformas tecnológicas que reduzem a necessidade 

de recursos humanos acelerando o processo de notificação dos condutores infratores. A 

comunicação da informação dos cinemómetros é efetuada através da aplicação Sistema de Gestão 

de Eventos de Trânsito (SIGET), que fará a interface com o Sistema de Contraordenações de 

Trânsito (SCoT), para a emissão das notificações aos condutores. O processo pode ser resumido 

conforme a Figura 10. 

 

Figura 10 – Descrição sumária do SINCRO (Fonte ANSR) 
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3 METODOLOGIA DO ESTUDO 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Sendo o objetivo deste estudo a avaliação do efeito da colocação das câmaras de controlo de 

velocidade instaladas na cidade de Lisboa no número de acidentes ocorridos, realizando uma análise 

à sinistralidade nesses locais no período anterior e posterior à sua colocação, este capítulo serve 

para descrever quais as abordagens efetuadas e como foram concretizadas no que respeita a todo o 

processo de análise. Naturalmente que a descrição dos procedimentos configura a metodologia 

usada.   

3.2 ESTUDO ANTES-DEPOIS 
Os estudos designados correntemente por Estudos Antes-Depois (Before-and-After Studies é uma 

designação comum em terminologia inglesa) são frequentemente utilizados para a avaliação dos 

efeitos das medidas de segurança rodoviária pois são baseados em observações de determinados 

parâmetros que se querem analisar nos períodos antes e depois da implementação da medida de 

segurança rodoviária. Para o presente estudo, os parâmetros que se pretendem analisar são: 

• Número de acidentes com vítimas; 

• Número de vítimas mortais; 

• Número de feridos graves; 

• Número de feridos ligeiros. 

No entanto, a simples comparação direta dos valores dos parâmetros nos períodos “antes” e “depois” 

da introdução da medida corretiva pode originar resultados desfasados da realidade ao não 

considerar a possível contribuição de outros fatores que não o da medida que se quer estudar 

(Carvalheira et al, 2008; Carvalheira e Picado-Santos, 2011b; Gomes et al, 2009). 

Na análise da eficácia de medidas de segurança rodoviária, Elvik, R. (Elvik, 2002) refere 

inclusivamente que qualquer Estudo Antes-Depois que não tenha em consideração os fatores 

exógenos que podem influenciar o fenómeno em estudo (“confounding factors”), não deve ser tido em 

consideração, pois é provável que exagere a interpretação dos resultados.  

Os fatores exógenos mais comuns, referidos por Hauer (Hauer, 1997) são o regresso à média 

(“Regression-to-the-mean”), a tendência evolutiva de longo prazo da sinistralidade, alterações no 

volume de tráfego e qualquer modificação introduzida (física ou de organização de circulação) no 

período em estudo. 

O regresso à média é um fenómeno matemático que resulta do caráter aleatório da sinistralidade, isto 

é, consiste na tendência estatística em que após períodos onde se tenham verificado valores 
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afastados do valor médio se venham a verificar valores mais próximos dessa média (Wright e Boyle, 

1987). Este fenómeno tem especial importância uma vez que, por norma, os locais onde são 

implementadas medidas de segurança rodoviária, são locais onde se verificaram um número anormal 

de acidentes. Nestes casos, é expectável que a frequência de acidentes venha a diminuir nesses 

locais independentemente de serem aplicadas medidas mitigadoras de sinistralidade ou não (Seco et 

al, 2008). A influência deste fenómeno tende a ser maior quanto mais curto for o período de 

monitorização de “antes” e “depois” (Carvalheira e Picado-Santos, 2012; Carvalheira e Picado-

Santos, 2011c). 

A tendência evolutiva de longo prazo da sinistralidade está relacionada com fatores gerais que 

influenciam os valores de sinistralidade no sistema rodoviário e consequentemente influenciam 

também os valores nos locais intervencionados. Nestes fatores incluem-se, por exemplo, o aumento 

de dispositivos de segurança que hoje em dia equipam os automóveis como o airbag, o ABS, cintos 

de segurança com pré-tensores ou o controlo de estabilidade ou, outro fator, o aumento da 

consciencialização por parte dos condutores dos perigos de uma condução imprudente. 

A influência do volume de tráfego é outro fator que não deve ser desprezado na análise da 

sinistralidade em determinado ponto. É expectável que com o aumento do volume de tráfego se 

verifique o aumento de sinistralidade (Fridstrøm, 1999). Da mesma forma, uma redução do volume de 

tráfego poderá resultar numa redução da sinistralidade independentemente da medida de segurança 

rodoviária implementada no local em estudo (Carvalheira et al, 2008). 

Outro dos “confounding factors” referidos é a introdução de qualquer outro evento em simultâneo com 

a medida que se quer analisar. Por evento, entende-se por algo que pode influenciar a sinistralidade 

no local como por exemplo um reforço do policiamento no local ou um aumento de sinalização de 

trânsito. Se a influência destes eventos não for contabilizada, vai resultar na imputação desta 

interferência à medida que se está a estudar deturpando desta forma os resultados da análise. 

A influência dos “confounding factors” no âmbito de Estudos Antes-Depois pode, segundo Cardoso e 

Gomes (Cardoso e Gomes, 2005) pode ser aferida através de duas abordagens metodológicas: a 

estimação estatística dos efeitos desses fatores ou através do recurso a um grupo de controlo para o 

qual se pode admitir que o efeito desses fatores será idêntico ao ocorrido no local intervencionado. 

No entanto, a estimação estatística revela-se complicada pois pressupõe o conhecimento da 

totalidade dos fatores exógenos e que a sua influência é passível de ser modelada matematicamente, 

o que normalmente não é o caso quando se trata de sinistralidade rodoviária. 

A escolha de um grupo de controlo que procure refletir o efeito de todas estas variáveis revela-se 

assim fundamental para o sucesso da análise. Segundo Elvik, R. (Elvik, 2002), para a escolha de um 

grupo de controlo que vise controlar os efeitos dos designados “confounding factors”, os critérios que 

se devem considerar são: escolher um grupo de controlo que apresente um número de acidentes por 

ano de algumas centenas, que apresente dados de vários anos para o período “antes”, que 

represente uma grande área e, de preferência, inclua os locais em estudo. 
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3.3 BASE DE DADOS E GEORREFERENCIAÇÃO DE ACIDENTES 

Para a base de dados de sinistralidade nos locais em estudo foi utilizada a localização das câmaras 

de controlo de velocidade em conjunto com a base de dados do projeto IRUMS (Carvalheira, 2010). 

A Polícia de Segurança Pública elabora a Participação de Acidente de Viação sempre que acontece 

um acidente em meio urbano onde existam feridos ou por simplesmente as partes envolvidas não 

cheguem a entendimento. Com base neste documento é posteriormente preenchido e informatizado o 

Boletim Estatístico de Acidentes de Viação constituindo esta parte da base de dados da Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária (Carvalheira e Picado-Santos, 2015; Carvalheira e Picado-Santos, 

2011a). 

É, no entanto, nas Participações de Acidentes de Viação que se encontra a descrição do acidente 

pelos participantes no acidente bem como o esquema (ver exemplo na Figura 11) que permite a 

localização exata do acidente.  

 

 

Figura 11 - Exemplo de Esquema de Acidente (Carvalhei ra, 2010) 

 

Deste modo, para a criação da base de dados utilizada neste estudo foram consultadas as 

participações de acidentes com vítimas ocorridos em Lisboa da PSP bem como a base de dados da 

ANSR. A base de dados foi estruturada segundo a experiência de estudos anteriores (Carvalheira, 

2002; Carvalheira e Picado-Santos 2011a), procurando resumir apenas a informação necessária para 

a análise da sinistralidade. 

Os campos que constituem a base de dados são os seguintes: 

• Nº de Registo 
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• Ano de Registo 

• Mês 

• Dia 

• Descrição 

• Hora 

• Condições Meteorológicas 

• Local 

• Acidente só Danos (Acidentes com apenas danos materiais) 

• Mortos 

• Feridos Graves  

• Feridos Leves 

A estes campos foi posteriormente acrescentada a informação necessária para associar esta base de 

dados a um sistema de informação geográfica (SIG). Uma vez que, na altura da realização do projeto 

que serviu de base a este estudo, a PSP não registava as coordenadas XY de cada acidente por não 

disporem de aparelhos GPS para o efeito, optou-se por recorrer a um sistema de routes 

(denominação de acordo com o software SIG utilizado ArcGis 10.0) que regista o dado de acordo 

com a distância ao início do troço em que este aconteceu. Para o efeito foi utilizada a rede fornecida 

pela Câmara Municipal de Lisboa (Figura 12) aproveitando o facto de utilizar o mesmo software e que 

já estava preparada para este tipo de georreferenciação. 

 

 

Figura 12. Rede Viária de Lisboa (Carvalheira, 2010)  
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Deste modo, para cada acidente, foi necessário observar o respetivo esquema para obter a 

informação necessária para determinar o troço em que o acidente ocorreu. Essa informação pode ser 

obtida através do número de polícia, poste de iluminação, distância a um estabelecimento comercial, 

etc que normalmente aparece no esquema do acidente e que com recurso a mapas online consegue-

se obter a localização do acidente. Uma vez identificado o troço na rede fornecida pela CML mede-se 

a distância do local exato do acidente ao início desse troço.  

Assim, para além dos campos referidos anteriormente que compõe a base de dados, foram 

acrescentados os campos: 

• Cod_Troço 

• Dist_Início 

Uma vez reunida esta informação foi possível associar a base de dados ao SIG. Através deste 

software torna-se possível fazer diversas análises à sinistralidade na cidade de Lisboa de uma forma 

expedita e dado que apresenta em simultâneo diversa informação relevante pode ajudar à tomada de 

decisões mais eficazes. 

Recorrendo ao SIG, pode-se observar, na Figura 13, todos os acidentes ocorridos na cidade Lisboa 

de que há registo entre os anos de 2004 a 2011 agrupados por ano. 

 

 

Figura 13. Rede Viária de Lisboa com representação d o total de sinistralidade registada entre 2004 e 20 11 

(Atualizado de Carvalheira, 2010) 
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3.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE  

Para o presente estudo, a avaliação da eficácia das câmaras de controlo de velocidade na cidade de 

Lisboa, procurou-se fazer uma análise à influência deste tipo de medida de segurança rodoviária na 

sinistralidade. Para o efeito, utilizando a base de dados e o SIG, começou-se por agrupar a 

sinistralidade por ano de ocorrência. Sendo esta uma análise antes-depois, foi preciso definir o 

momento de transição do antes para o depois. É sabido que a data oficial para o início de 

funcionamento das câmaras de controlo de velocidade na cidade de Lisboa foi em 16 de julho de 

2007, no entanto, desde o final de 2006 que a maioria já se encontrava instalada em testes pelo que 

é compreensível que tenham começado a ter influência no comportamento dos condutores desde 

esse período. Assim, definiu-se o início de 2007 como o momento de transição. De realçar que este 

estudo só considera a sinistralidade até ao final do ano de 2011 uma vez que por volta dessa altura a 

maioria das câmaras de controlo de velocidade encontravam-se danificadas/desligadas e, sendo isso 

de conhecimento público através de diversos meios de comunicação, a análise à eficácia das 

câmaras de controlo de velocidade após este período poderia/deveria apresentar valores imprecisos. 

O passo seguinte passou por definir a área de influência das câmaras de controlo de velocidade. 

Sendo as câmaras adotadas na cidade de Lisboa são do tipo que mede a velocidade instantânea e 

não a velocidade média entre dois pontos, é expectável que a sua influência seja algo pontual. A 

simples observação do comportamento dos condutores nas proximidades deste tipo de controlo de 

velocidade revelam a existência do que alguns estudos (Høye, 2014; De Pauw et al, 2014) definem 

de kangaroo jumps que demonstra que na aproximação ao local de controlo de velocidade o condutor 

reduz abruptamente a velocidade e posteriormente à localização da câmara volta a acelerar.  

Vários estudos semelhantes (Christie et al, 2003; De Pauw et al, 2014a) no Reino Unido e na Bélgica 

analisaram o efeito das câmaras de velocidade em vários patamares de distâncias desde 100 metros 

a 2000 metros, chegando à conclusão que a eficácia das câmaras é maior na sua proximidade e que, 

de uma forma geral, para distâncias superiores a 500 metros os resultados não são significativos.  

Na definição da área de influência das câmaras de controlo de velocidade na cidade de Lisboa, para 

além dos estudos referidos, teve-se em consideração a distância a que o condutor vê o painel de 

indicação de “Radar”, conforme exemplo da Figura 14. Desta forma, estimou-se a área de influência 

em 300 metros em torno das câmaras de controlo de velocidade para todos os locais de controlo de 

velocidade analisados. 
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Figura 14. Painel informativo da presença de “Radar”  e velocidade máxima permitida – Avenida da Índia 

Assim, e com o auxílio do Arcgis, foram definidos círculos (buffers) de raio 300 metros em torno da 

localização georreferenciada de cada câmara de controlo de velocidade de forma a obter o registo da 

sinistralidade ocorrido nas respetivas áreas de influência. O resultado obtido pode ser observado na 

Figura 15. 

 

Figura 15. Rede Viária de Lisboa com representação d a sinistralidade na área de influência das câmaras 
de controlo de velocidade 
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Após esta pré-seleção, foi necessário proceder à seleção dos acidentes que ocorreram na mesma via 

e sentido em que estão instaladas as câmaras de controlo de velocidade. Esta seleção (Figura 16) 

requereu a análise detalhada da informação que consta na base de dados para verificar se cada 

acidente considerado ocorreu efetivamente na via e sentido em estudo. 

 

Figura 16. Exemplo de análise à informação de um aci dente específico 

 

Com esta informação reunida pôde-se avaliar a influência deste tipo de medida de segurança 

rodoviária no comportamento dos condutores, analisando os acidentes ocorridos antes e depois da 

sua colocação nas áreas de influência das câmaras de controlo de velocidade.  

Para cada câmara foi elaborado um gráfico que traduz a evolução do número de acidentes, vítimas 

mortais, feridos graves e feridos ligeiros desde 2004 a 2011. Esses resultados e respetiva análise 

encontram-se documentados no capítulo seguinte. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Foram analisados os dados da sinistralidade rodoviária em 20 dos 21 locais onde foram instaladas as 

câmaras de controlo de velocidade em Lisboa no final de 2006/inicio de 2007. Apenas o local da 

câmara de controlo de velocidade localizada no Túnel do Marquês não foi analisado pois a instalação 

dessa câmara coincidiu com a abertura ao público do referido túnel pelo que não é possível efetuar 

uma análise antes/depois em termos de sinistralidade. 

Os 20 locais onde foi analisada a sinistralidade rodoviária antes e depois da colocação das câmaras 

de controlo de velocidade foram os seguintes: 

1. Av. de Ceuta – Sentido Sul-Norte 

2. Av. de Ceuta – Sentido Norte-Sul 

3. Av. General Correia Barreto – Sentido Sul-Norte 

4. Campo Grande – Sentido Sul-Norte 

5. Av. General Norton de Matos (2ª Circular) – Sentido Sul-Norte 

6. Av. da Índia – Sentido Este-Oeste 

7. Av. de Brasília – Sentido Oeste-Este 

8. Av. General Correia Barreto – Sentido Norte-Sul 

9. Av. Afonso Costa – Sentido Oeste-Este 

10. Av. da República – Sentido Norte-Sul 

11. Av. João XXI (Campo Pequeno) – Sentido Este-Oeste 

12. Av. Mar. Craveiro Lopes (2ª Circular) – Sentido Norte-Sul 

13. Av. Mar. Gomes da Costa – Sentido Oeste-Este 

14. Av. Mar. António Spínola – Sentido Este-Oeste 

15. Av. Mar. António Spínola – Sentido Oeste-Este 

16. Av. Infante Dom Henrique – Sentido Norte-Sul 

17. Av. Infante Dom Henrique – Sentido Sul-Norte 

18. Av. Almirante Gago Coutinho – Sentido Norte-Sul 

19. Avenida das Descobertas – Sentido Norte-Sul 

20. Av. Mar. Craveiro Lopes (2ª Circular) – Sentido Sul-Norte 

21. Túnel do Marquês de Pombal – Sentido Oeste-Este (Não Analisado) 
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4.2 AVENIDA DE CEUTA 

A Avenida de Ceuta é uma importante artéria da cidade de Lisboa que estabelece a ligação entre a 

Praça de Espanha e Eixo Norte-Sul com a zona ribeirinha de Alcântara através do vale com o mesmo 

nome. A Avenida de Ceuta serve também de divisória entre o bairro da Quinta do Cabrinha a Oeste e 

os bairros da Quinta do Loureiro e Ceuta Sul a Este o que potencia a necessidade de atravessamento 

pedonal de esta importante via. 

O perfil transversal da faixa de rodagem apresenta três vias por sentido com separador central que 

por vezes é interrompido para permitir viragens à esquerda ou inversões de marcha. O traçado em 

planta é retilíneo e longitudinalmente é praticamente plano conforme ilustra a Figura 17.  

  

  

  

Figura 17. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida de Ceuta 
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Em virtude de se registarem no local vários atropelamentos, alguns deles mortais, foram construídas 

duas passagens superiores pedonais. Ainda assim, e com o intuito de reduzir a velocidade de 

circulação neste local e consequentemente a sinistralidade rodoviária, foram colocadas lombas 

redutoras de velocidade e, no final do ano de 2006, foram colocadas duas câmaras de controlo de 

velocidade em ambos os sentidos da avenida. O limite de velocidade indicado no painel de aviso é de 

50km/h. 

Assim, e seguindo a metodologia descrita no capítulo anterior, foi analisada a sinistralidade rodoviária 

nos anos de 2004 a 2011 de forma a apurar a eficácia das câmaras de controlo de velocidade na 

redução da sinistralidade rodoviária. 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 18. 

 

 
Figura 18. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia das câmaras de controlo de 

velocidade localizadas na Avenida de Ceuta  

 

Após a análise detalhada de cada um dos acidentes da base de dados foram contabilizados os que 

ocorreram num raio de 300 metros da faixa de rodagem onde foram instaladas as câmaras de 

controlo de velocidade. No sentido Alcântara-Praça de Espanha encontram-se descritos na Figura 19 

e, no sentido oposto, na Figura 20.  
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Figura 19. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade - Avenida Ceuta (Sentido Sul-Norte) 

  

 
Figura 20. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade - Avenida Ceuta (Sentido Norte-Sul) 

 

Verificou-se, na análise da base de dados, que o ano de 2005 foi particularmente gravoso em termos 

de sinistralidade com 11 acidentes registados no sentido Sul-Norte e 4 no sentido Norte-Sul. No 

sentido Sul-Norte registou-se nesse ano a única vítima mortal na área em estudo ocorrida num 

despiste simples segundo o relatório da PSP. De registar igualmente um numero considerável de 

atropelamentos, 7 no total dos anos analisados, apesar de existirem na proximidade duas passagens 

superiores pedonais. 

No ano de 2007, ano de início funcionamento das câmaras de controlo de velocidade, verificou-se 

uma redução no número de acidentes em ambos os sentidos. No ano de 2008 os resultados foram 

ainda mais expressivos havendo apenas só um acidente com um ferido ligeiro na área de influência 

das duas câmaras de controlo de velocidade. Após 2009 o número de acidentes voltou a subir mas 

sem atingir os valores anteriores à instalação das câmaras.  
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4.3 AVENIDA GENERAL CORREIA BARRETO 

A Avenida General Correia Barreto também denominada como a Radial de Benfica é uma via rápida 

urbana que estabelece a ligação entre a 2ªCircular/IC19 e o Eixo Norte-Sul/Campolide. Com o 

propósito de apresentar um percurso alternativo na ligação dos concelhos de Sintra e Amadora à 

Ponte 25 de Abril foi aberta ao público em setembro de 2001.  

O perfil transversal desta avenida é constituído por duas vias no sentido 2ª Circular-Eixo Norte-Sul e 

por três vias no sentido oposto. A via apresenta separador central do tipo New Jersey. O traçado 

longitudinal é praticamente plano e em planta apresenta uma curva com raio de grandes dimensões, 

sendo o restante traçado desenvolvido em reta. O limite de velocidade em toda a via é de 80 km/h. 

Dadas as características da via e a sua localização geográfica, entre a Serra de Monsanto e a linha 

férrea pertencente à Linha de Sintra, não é um local por onde circulem peões apesar de não haver 

sinalização que os impeça de o fazer. Existem no local duas passagens superiores para peões e, ao 

longo da via junto a Monsanto foi construída uma ciclovia separada por barreiras do tipo New Jersey 

do tráfego automóvel. (Figura 21) 

  

  

Figura 21. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida General Correia Barreto 

No final de 2006 foram instaladas nesta avenida duas câmaras de controlo de velocidade, uma em 

cada sentido. A primeira está instalada no sentido Eixo Norte-Sul / 2ªCircular-IC19 após o acesso de 
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Campolide enquanto, no sentido contrário, a câmara está instalada junto ao acesso proveniente de 

Monsanto/Benfica. 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 22. 

 

Figura 22. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia das câmaras de controlo de 

velocidade localizadas na Avenida General Correia B arreto  

 

A análise aos acidentes revela que são locais com baixo ou nenhum índice de sinistralidade como se 

pode observar na Figura 23 relativa ao sentido Eixo Norte-Sul-2ª Circular. No sentido oposto e para o 

período em estudo não se verificou qualquer sinistro. 

 

 

Figura 23. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade - Avenida General Correia Barreto (Sentido 

Eixo Norte-Sul – 2ª Circular) 
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Nestes dois casos, as câmaras foram colocadas em locais que, apesar de haver registos de 

velocidades elevadas, são poucos os registos de acidentes com vítimas. No sentido 2ª Circular – Eixo 

Norte-Sul não há qualquer registo de acidente no período em estudo enquanto no sentido contrário 

apenas há registo 3 acidentes com vítimas, 1 em 2006 e 2 em 2007. 

4.4 CAMPO GRANDE 

O Campo Grande é uma importante artéria da cidade de Lisboa. Localizada junto ao jardim com o 

mesmo nome, esta artéria estabelece a ligação entre a Avenida da República/Rotunda de 

Entrecampos e a 2ª Circular/Calçada de Carriche que são duas importantes vias de entrada e saída 

da cidade de Lisboa. O perfil transversal é constituído por 4 vias com o mesmo sentido.  

O traçado em planta é retilíneo e longitudinalmente desenvolve-se em patamar como se pode 

observar na Figura 24. A câmara de controlo de velocidade está localizada no sentido Rotunda de 

Entrecampos – 2ª Circular, após a saída de um dos túneis existentes no local. A velocidade máxima 

permitida é de 50 km/h. 

  

  

Figura 24. Vista geral do local de controlo de veloc idade no Campo Grande 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 25. 

 



42 

 

 
Figura 25. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada no Campo Grande 

 

Ao contrário das câmaras de controlo de velocidade referidas anteriormente, este foi colocado numa 

zona com um grande registo de sinistralidade em especial nos anos de 2004 e 2005.  

No dia 27 de janeiro de 2005 verificou-se, neste local, um dos acidentes rodoviários mais mortíferos 

da cidade de Lisboa com um total de 3 mortos em resultado de um despiste a alta velocidade à saída 

do túnel do Campo Grande, a poucos metros do local onde em 2007 foi instalado a câmara de 

controlo de velocidade.  

Na Figura 26 pode-se verificar a informação constante na base de dados relativos a este acidente. 

De realçar, no entanto, que o número de acidentes foi consideravelmente reduzindo e após a 

instalação da câmara de controlo de velocidade em 2007 foram praticamente eliminados conforme se 

pode observar na Figura 27. 
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Figura 26. Base de dados de acidente com vítimas mo rtais no Campo Grande em Lisboa 

 

 

Figura 27. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Campo Grande 

4.5 2ª CIRCULAR  

A 2ª Circular com uma extensão de cerca e 10 km é constituída por 3 avenidas, a Avenida Eusébio da 

Silva Ferreira (desde 2015), a Avenida General Norton de Matos e a Avenida Marechal Craveiro 

Lopes. É, atualmente, uma via rápida urbana que estabelece a ligação entre a parte ocidental da 

cidade e a parte oriental sendo das vias com maior densidade de tráfego em hora de ponta com cerca 

de 110.000 veículos por dia. Sendo a principal via de atravessamento da cidade o limite de 

velocidade nesta via é de 80km/h e apresenta um perfil transversal constituído por duas faixas de 

rodagem com separador central e com três vias por sentido. 
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Em 2007 foram instaladas três câmaras de controlo de velocidade ao longo da 2ª circular com o 

objetivo de redução da sinistralidade rodoviária que até essa altura aí se verificava.  

4.5.1 Avenida General Norton de Matos 

A primeira câmara analisada foi a instalada na Avenida General Norton de Matos, atualmente 

Avenida Eusébio da Silva Ferreira, junto à Escola Superior de Comunicação Social (Figura 28), no 

sentido Benfica-Aeroporto, a segunda foi instalada na Avenida Marechal Craveiro Lopes junto à Área 

de Serviço que se encontra imediatamente antes da saída para a Rotunda do Aeroporto. 

  

Figura 28. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida General Norton de Matos 

Neste local, para além do traçado que neste local é um pouco sinuoso, os pontos de conflito 

resumem-se aos acessos à 2ª circular com origem no IC17-CRIL e da Estrada do Calhariz de Benfica 

e à saída para a Avenida General Correia Barreto (Radial de Benfica).  

Não existem neste local, nem ao longo de toda a 2ª Circular, pontos de possíveis conflitos com 

peões/ciclistas dadas as características da via. 

A localização encontra-se representada na Figura 29. 
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Figura 29. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na 2ª Circular – Avenida Gene ral Norton de Matos 

 

Na Figura 30 pode-se observar a evolução da sinistralidade neste local com especial destaque para o 

aumento da sinistralidade após 2008. 

 

 

Figura 30. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Avenida General Norton de Matos – Sentido  

IC19-A1 
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4.5.2 Avenida Marechal Craveiro Lopes (Norte-Sul) 

A segunda câmara analisada foi a instalada na Avenida Marechal Craveiro Lopes (Figura 31) no 

sentido Norte-Sul, logo na entrada da cidade de Lisboa do tráfego proveniente de Norte através da A1 

- Autoestrada do Norte, do tráfego proveniente de Sul através da A12 – Autoestrada do Sul do Tejo e 

do tráfego proveniente de Oeste através da IC17 – CRIL.  

 

  

  

Figura 31. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida Marechal Craveiro Lopes (Norte-Sul)  

 

Neste local o ponto de maior conflito é o nó de ligação com a Avenida Dr. Alfredo Bensaúde bem 

como os acessos à Área de Serviço que ali se encontra.  

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 32. 
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Figura 32. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na 2ª Circular – Avenida Mare chal Craveiro Lopes (Sentido Norte-Sul) 

 

Na Figura 33 pode-se observar a evolução da sinistralidade neste local e onde se destaca igualmente 

o aumento da sinistralidade após 2008. 

 

 

Figura 33. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Avenida Marechal Craveiro Lopes – Sentid o 

Norte-Sul 
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4.5.3 Avenida Marechal Craveiro Lopes (Sul-Norte) 

A terceira câmara analisada foi instalada também na Avenida Marechal Craveiro Lopes (Figura 34) 

mas no sentido oposto à analisada no ponto anterior. Esta câmara está localizada junto ao Aeroporto 

de Lisboa, próximo da saída para a Rotunda do Aeroporto, no sentido Sul-Norte (Benfica-Aeroporto). 

  

  

Figura 34. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida Marechal Craveiro Lopes (Sul-Norte ) 

 

Neste local o ponto de maior conflito é a saída para a Rotunda do Aeroporto/Avenida Marechal 

Gomes da Costa bem como os acessos à Área de Serviço que ali se verifica.  

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 35. 
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Figura 35. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na 2ª Circular – Avenida Mare chal Craveiro Lopes (Sentido Benfica-Aeroporto) 

 

Na Figura 36 pode-se observar a evolução da sinistralidade neste local. 

 

Figura 36. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Avenida Marechal Craveiro Lopes – Sentid o 

Benfica-Aeroporto 

 

De realçar, à semelhança das restantes 2 câmaras de controlo de velocidade localizadas na 2ª 

circular, uma redução na sinistralidade coincidente com a data de instalação da câmara de controlo 

de velocidade (2007). No entanto, e neste caso de forma mais expressiva, verifica-se um aumento da 

sinistralidade após o ano de 2008/2009. Em 2010 verificou-se inclusivamente neste local uma vítima 

mortal resultante de um despiste com transposição do dispositivo de retenção lateral. 
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4.6 AVENIDA DA ÍNDIA 

A Avenida da Índia, compreendida entre a Avenida Marginal e a Avenida 24 de Julho em Lisboa 

(Figura 37), é um troço urbano da EN6 que liga a cidade de Lisboa à vila de Cascais.  

Esta via desenvolve-se paralelamente à linha de comboio da Linha de Cascais num traçado retilíneo 

em planta e longitudinalmente bastante plano. O perfil transversal é constituído por 2 vias por sentido, 

sem separador central e, no local onde foi instalado a câmara de controlo de velocidade, existe uma 

via adicional para viragem à esquerda dos veículos provenientes no sentido Cascais-Lisboa.  

A câmara de controlo de velocidade foi colocada junto ao Centro Cultural de Belém no sentido 

Lisboa-Cascais. O limite de velocidade neste local é de 50 km/h. 

 

  

  

Figura 37. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida da Índia 

 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 38. 
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Figura 38. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na Avenida da Índia 

 

A análise aos acidentes revela que não há registo de um número significativo de acidentes neste local 

e no período em estudo como se pode observar na Figura 39. 

 

 

Figura 39. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Avenida da Índia 
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4.7 AVENIDA DE BRASÍLIA  

A Avenida de Brasília (Figura 40) é uma avenida que se desenvolve paralelamente à Avenida da 

Índia, porém entre a linha férrea e o rio Tejo. Estabelece ligação entre a zona ribeirinha de Algés e o 

Cais do Sodré. 

Na Avenida de Brasília a câmara de controlo de velocidade está localizada no sentido Algés/Cais do 

Sodré. A velocidade máxima permitida neste local é de 50km/h, sendo que o traçado em planta 

desenvolvido em reta potencia velocidades mais elevadas. Esta via que apresenta um perfil 

transversal com duas vias por sentido sem separador central e está limitada a norte pela linha férrea 

da Linha de Cascais pelo que não é espectável haver atravessamento de peões neste local.  

 

  

  

Figura 40. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida de Brasília 

 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 41. 
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Figura 41. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na Avenida de Brasília 

 

Neste local o efeito da câmara de controlo de velocidade é pouco evidente dado que a sinistralidade 

já dava indicações de estar a reduzir nos anos anteriores à instalação da câmara de controlo de 

velocidade em 2007 tendo atingido o valor mais baixo precisamente nesse ano como se pode 

verificar na Figura 42. Após esse ano a sinistralidade voltou a subir sendo que o ano de 2009 foi 

particularmente negro com um total de sete acidentes que originaram um morto, um ferido grave e 

dez feridos ligeiros. 

 

 

Figura 42. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Avenida de Brasília 
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4.8 AVENIDA AFONSO COSTA 

A Avenida Afonso Costa (Figura 43) está localizada em Lisboa entre a Praça Francisco Sá Carneiro e 

a Rotunda das Olaias. A câmara de controlo de velocidade nesta avenida foi instalada após a saída 

do túnel João XXI, no sentido Campo Pequeno-Olaias, numa zona que a via apresenta 4 vias nesse 

sentido e 3 vias no sentido inverso com um separador central de grandes dimensões. Nesta zona 

existe ainda uma passagem de peões semaforizada e foram aplicadas bandas cromáticas no local 

com o objetivo de alertar os condutores da necessidade de reduzirem a velocidade. 

 

  

  

Figura 43. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida Afonso Costa 

 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 44. 
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Figura 44. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na Avenida Afonso Costa 

Após a análise detalhada de cada um dos acidentes da base de dados, foram contabilizados os que 

ocorreram num raio de 300 metros do local onde foi instalada a câmara de controlo de velocidade 

(Figura 45). 

 

 

Figura 45. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Avenida Afonso Costa 

 

A instalação da câmara de controlo de velocidade neste local em 2007 coincidiu com uma redução 

significativa da sinistralidade nos anos 2007 e 2008 onde não houve inclusive qualquer registo de 

sinistros. Nos anos seguintes verificou-se nova subida do índice de sinistralidade. 
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4.9 AVENIDA DA REPÚBLICA  

A Avenida da República (Figura 46) é uma das principais avenidas de Lisboa estabelecendo a ligação 

entre a Rotunda de Entrecampos e a Praça Duque de Saldanha. É uma avenida com uma função 

distribuidora e onde se encontra essencialmente comércio, sedes e delegações de empresas e 

alguns hotéis. Existe também no local a Estação de Entrecampos que pela sua localização no centro 

de Lisboa e com várias opções de transporte fazem dela uma importante gare intermodal de 

transporte por onde passam diariamente milhares de passageiros. 

A câmara de controlo de velocidade foi colocada na faixa central desta avenida, junto à passagem 

inferior da via-férrea e entre o primeiro e o segundo túnel desta avenida no sentido Rotunda de 

Entrecampos – Praça Duque de Saldanha. O limite de velocidade neste local é de 50 km/h. 

 

  

  

Figura 46. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida da República 

 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 47. 
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Figura 47. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na Avenida da República 

 

Pode-se observar que os pontos de conflito onde há registos de maior sinistralidade verificam-se nos 

cruzamentos da Avenida da República com a Avenida de Berna e com a Avenida António Serpa. 

Os efeitos da colocação da câmara de controlo de velocidade neste local não são muito evidentes 

como se pode observar na Figura 48. 

 

 

Figura 48. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Avenida da República 
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4.10 AVENIDA JOÃO XXI 

Próximo da câmara de controlo de velocidade referida no ponto anterior está outra câmara localizada 

na Avenida João XXI (Figura 49) no cruzamento com a Rua do Arco do Cego junto ao Campo 

Pequeno. Esta avenida estabelece a ligação entre a Praça Francisco Sá Carneiro e o Campo 

Pequeno/Avenida da República tendo continuação pela Avenida de Berna. Em 1997 foi inaugurado o 

túnel desta avenida que permite uma circulação mais fluida entre estes dois importantes pontos da 

cidade de Lisboa. É precisamente na saída deste túnel para o Campo Grande que se encontra 

localizada câmara de controlo de velocidade, junto ao cruzamento semaforizado com a Rua do Arco 

do Cego. A velocidade neste local é de 50km/h assim como ao longo do túnel. 

 

  

  

Figura 49. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida João XXI 

 

Os pontos de maior acumulação de acidentes verificam-se nos cruzamentos semaforizados com a 

Rua do Arco Do Cego e com a Avenida da República. No interior do túnel também há registo de 

vários acidentes em consequência de velocidade excessiva. 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 50. 
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Figura 50. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na Avenida João XXI 

 

Como se pode observar na Figura 51, o ano de 2006 foi um ano particularmente negro com um total 

de 13 acidentes que originaram 16 feridos ligeiros, 2 feridos graves e uma vítima mortal em resultado 

de um atropelamento. Com a instalação da câmara de controlo de velocidade em 2007, verificou-se 

uma redução na sinistralidade que voltou a aumentar após o ano de 2008. 

 

Figura 51. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Avenida João XXI 
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4.11 AVENIDA MARECHAL GOMES DA COSTA 

A Avenida Marechal Gomes da Costa (Figura 52) é um importante eixo rodoviário da cidade de 

Lisboa que estabelece a ligação entre a 2ª Circular e Rotunda do Aeroporto e a zona ribeirinha do 

porto de Lisboa. Esta avenida fazia inclusivamente parte do traçado original da 2ª Circular juntamente 

com a Avenida Marechal Carmona (Avenida General Norton de Matos a partir 1974) e a Avenida 

Marechal Craveiro Lopes. 

A câmara de controlo de velocidade foi colocada no sentido descendente entre a 2ª Circular e a zona 

ribeirinha, numa zona que a via apresenta 3 vias por sentido e separador central do tipo New Jersey. 

O traçado em planta é retilíneo e após a transposição da rotunda desnivelada do cruzamento da 

Avenida Santo Condestável e a Avenida Cidade de Lourenço Marques o traçado longitudinalmente 

desenvolve-se de forma descendente. Neste troço em estudo, o atravessamento de peões apenas é 

permitido através da passagem superior pedonal localizada precisamente junto à câmara de controlo 

de velocidade, na zona da rotunda desnivelada e no cruzamento semaforizado com a Rua Cidade de 

Bissau e Avenida Dr. Augusto de Castro.  

Apesar do perfil transversal apresentar características generosas e que pode sugerir velocidades 

superiores, trata-se de uma via urbana pelo que o limite de velocidade neste local é de 50 km/h. 

  

  

Figura 52. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida Marechal Gomes da Costa 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 53. 
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Figura 53. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na Avenida Marechal Gomes da Costa 

 

Como se pode observar é junto ao cruzamento com a Avenida Dr. Augusto de Castro que se verifica 

um maior número de acidentes apesar de ser um cruzamento semaforizado. Relativamente à 

gravidade dos acidentes há a registar 2 mortes no período de tempo estudado. O primeiro acidente 

mortal ocorreu em 2006 em resultado de um atropelamento e o segundo em 2008 em consequência 

de um despiste. 

Na Figura 54 pode-se observar a evolução da sinistralidade ao longo do período em estudo onde, 

para além das duas mortes já referidas, deve-se realçar os quatro feridos graves ocorridos em 2009 

já após a instalação da câmara de controlo de velocidade. 

 

Figura 54. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Avenida Marechal Gomes da Costa 
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4.12 AVENIDA MARECHAL ANTÓNIO DE SPÍNOLA  

A Avenida Marechal António Spínola (Figura 55) em Lisboa foi inaugurada no final de 1999 

denominando-se nessa altura e até ao ano de 2010 como o Prolongamento da Avenida Estados 

Unidos da América. Esta via estabelece a ligação entre a Avenida Almirante Gago Coutinho e 

avenida Estados Unidos da América e a Avenida Infante Dom Henrique na zona oriental da cidade. 

O traçado é algo sinuoso na sua fase inicial de forma a contornar o Parque da Bela Vista após o qual 

é praticamente retilíneo enquanto longitudinalmente apresenta uma ligeira pendente. O perfil 

transversal é composto por dupla faixa de rodagem com duas vias por sentido com separador central 

do tipo New Jersey. 

No final de 2006 foram instaladas duas câmaras de controlo de velocidade, uma em cada sentido, 

sob a rotunda desnivelada da Bela Vista. Inicialmente o limite de velocidade neste local era de 50 

km/h, mas, após solicitação da autarquia, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária autorizou o 

aumento do limite de velocidade para 80 km/h em setembro de 2007. 

 

  

  

Figura 55. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida Marechal António de Spínola 

 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 56. 
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Figura 56. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na Avenida Marechal António d e Spínola 

 

Pode-se observar que a maior concentração de acidentes, tanto num sentido como no outro, verifica-

se na zona onde o traçado é mais sinuoso, junto ao Parque da Bela Vista. 

A evolução da sinistralidade por sentido pode-se observar nas figuras 57 e 58. 

De realçar nestes resultados a redução da sinistralidade nos anos 2007 a 2009 face ao ano de 2006 

que corresponde ao último ano antes da instalação das câmaras de controlo de velocidade neste 

local. 

 

Figura 57. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Avenida Marechal António de Spínola 

(Sentido Este/Oeste) 
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Figura 58. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade – Avenida Marechal António de Spínola 

(Sentido Oeste/Este) 

 

4.13 AVENIDA INFANTE DOM HENRIQUE 

A Avenida Infante Dom Henrique (Figura 59) é uma das maiores avenidas de Lisboa com uma 

extensão de mais de 10km.Tem início no prolongamento do IC2 em Moscavide, passando em túnel a 

Praça José Queirós, percorre ao largo todo o Parque das Nações após o qual altera a orientação 

para ir encontrar o Tejo junto à Praça 25 de Abril desenvolvendo-se a partir desse ponto sempre junto 

ao rio até à Praça do Comércio onde termina. 

  

  

Figura 59. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida Infante Dom Henrique 
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No início de 2007, na zona do Beato, foram instaladas duas câmaras de controlo de velocidade, uma 

em cada sentido. O limite de velocidade nesta zona é de 50km/h e o traçado desenvolve-se em 

patamar e com traçado retilíneo. O perfil transversal apresenta três vias por sentido com separador 

central, sendo que as vias da direita são destinadas a transportes públicos. Atualmente, no sentido 

Sul-Norte, a via destinada a transportes públicos foi substituída por uma ciclovia separada do resto da 

via por perfis elementos metálicos tubulares. No limite da zona de influência das câmaras de controlo 

de velocidade está localizada uma passadeira de peões a Sul não semaforizada e um entroncamento 

semaforizado com a Rua do Beato a Norte. 

Os acidentes mais comuns neste local são colisões traseiras, tanto na zona da passadeira como, 

principalmente, no entroncamento semaforizado com a Rua do Beato, sendo que este tipo de 

acidentes está normalmente relacionado com a velocidade excessiva. 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 60. 

 

 

Figura 60. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia das câmaras de controlo de 

velocidade localizadas na Avenida Infante Dom Henri que 

 

Pode-se observar na evolução da sinistralidade no período de tempo em estudo (figuras 61 e 62) os 

efeitos da colocação das câmaras de controlo de velocidade apesar de com mais evidência da 

câmara localizada no sentido Sul-Norte. 



66 

 

 

 

Figura 61. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade - Avenida Infante D. Henrique (Sentido Sul-

Norte) 

 

Figura 62. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade - Avenida Infante D. Henrique (Sentido Nort e-

Sul) 

4.14 AVENIDA ALMIRANTE GAGO COUTINHO 

A Avenida Almirante Gago Coutinho (Figura 63) em Lisboa estabelece a ligação entre a Rotunda do 

Aeroporto e a Praça Francisco Sá Carneiro. É uma avenida urbana ladeada por moradias em ambos 

os lados, sendo a maioria sede de empresas e escritórios diversos. O perfil transversal é composto 

por dupla faixa de rodagem com 3 vias por sentido, sendo que a via mais à direita em cada sentido é 

de uso exclusivo de transportes públicos. Os passeios são largos mas são regularmente aproveitados 

para estacionamento obrigando, por vezes, os peões a circularem na faixa de rodagem. Ao longo da 

avenida o separador central existente é, por vezes interrompido para permitir manobras de inversão 

de marcha ou nos cruzamentos com as avenidas Dom Rodrigo da Cunha/José Régio e Estados 

Unidos da América/Marechal António Spínola.  

No início de 2007 foi instalada uma câmara de controlo de velocidade no sentido Rotunda do 

Aeroporto – Praça Francisco Sá Carneiro, sensivelmente a meio da avenida entre os dois 

cruzamentos referidos anteriormente. 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 64. 
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Figura 63. Vista geral do local de controlo de veloc idade na Avenida Almirante Gago Coutinho 

 
Figura 64. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na Avenida Almirante Gago Cou tinho 



68 

 

 

Como se pode observar na Figura 64, é nos dois cruzamentos que se verificou a maior concentração 

de acidentes no período em estudo. Apesar destes cruzamentos serem semaforizados verifica-se 

ainda assim um número significativo de acidentes sendo que a maioria são colisões traseiras. 

Pode-se observar a evolução da sinistralidade no local na Figura 65. 

 

 

Figura 65. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade - Avenida Almirante Gago Coutinho 

 

Verifica-se uma redução gradual da sinistralidade atingindo o seu ponto mais baixo nos anos de 2007 

e 2008 subindo ligeiramente após esse período. 

4.15 AVENIDA DAS DESCOBERTAS  

A Avenida das Descobertas (Figura 66), uma das vias de acesso à cidade de Lisboa, tem início na 

continuação da N117 – Estrada de Cabos d’Ávila, junto ao Nó de Ligação à A5 no limite do concelho, 

e termina no cruzamento com a Avenida do Restelo onde se passa a denominar como Avenida Dom 

Vasco da Gama. O perfil transversal desta avenida é composto por dupla faixa de rodagem com 3 

vias por sentido e separador central. Ao longo da avenida existem 3 entroncamentos semaforizados 

com a Avenida Dr. Mário Moutinho, Rua Gregório Lopes e com a Rua Antão Gonçalves. 

No início de 2007 foi colocada uma câmara de controlo de velocidade no sentido Norte-Sul entre o 

cruzamento com a Rua Gregório Lopes e o cruzamento com a Rua Antão Gonçalves. Nesta zona 

estão localizadas a Escola Secundária do Restelo, o Externato do S. José e o Hospital São Francisco 

Xavier pelo que o tráfego pedonal, principalmente em períodos escolares, é significativo. Para o efeito 

existe no local uma passagem superior para peões entre a Escola Secundária do Restelo e o 

Externato do S. José. 

A localização dos acidentes encontra-se representada na Figura 67. 

 

0

4

8

12

16

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Acidentes

 Mortos

Feridos Graves

Feridos Ligeiros



69 

 

  

  

Figura 66 Vista geral do local de controlo de veloci dade na Avenida das Descobertas 

 

Figura 67. Localização dos acidentes de 2004 a 2011  na área de influencia da câmara de controlo de 

velocidade localizada na Avenida das Descobertas 
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Como se pode observar a zona de maior concentração de acidentes verifica-se no cruzamento com a 

Rua Antão Gonçalves. De realçar que, do total de 14 acidentes registados ao longo do período em 

estudo, 5 são resultado de atropelamentos de peões incluindo o que resultou uma vítima mortal em 

2004. 

A evolução da sinistralidade, entre os anos de 2004 e 2011 pode-se observar na Figura 68. 

 

Figura 68. Sinistralidade no local de controlo de ve locidade - Avenida das Descobertas 

4.16 RESUMO DAS ANÁLISES E DISCUSSÃO 

Uma vez que os acidentes com vítimas são, felizmente, um fenómeno raro, a dimensão das amostras 

disponíveis para cada local analisado é bastante reduzida. Assim não é aplicável qualquer explicação 

ou modelação estatística individualizada para cada local, seja por estimação com recurso a grupos de 

controlo ou não, como se descreveu na descrição da metodologia. 

Optou-se então por analisar conjuntamente os dados da sinistralidade (ver Figura 69) na área de 

influência das 20 câmaras de controlo de velocidade que foram objeto de estudo neste trabalho. 

 

 
Figura 69. Sinistralidade nos 20 locais de controlo de velocidade de Lisboa 

Como referido anteriormente, as câmaras de controlo de velocidade começaram a ser instaladas no 

final de 2006/início de 2007 apesar da data em que efetivamente começaram a registar as infrações 

foi a 16 de julho de 2007. Assim, para a análise em questão, considerou-se o ano de 2007 como o 
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ano zero, o período de tempo que se espera que os condutores adaptem os seus comportamentos a 

esta nova medida de segurança rodoviária. O ano de 2006 é considerado o último ano do período 

“antes” e, o ano de 2008, o primeiro do período “depois” da implementação das câmaras de controlo 

de velocidade. 

Ao observar o gráfico presente na Figura 69, é imediatamente percetível uma redução significativa da 

sinistralidade após a instalação das câmaras de controlo de velocidade. De forma a aferir a taxa de 

redução no conjunto dos 20 locais de controlo de velocidade, foi analisada para cada local a variação 

dos indicadores de sinistralidade, acidentes com vítimas, número de mortos, feridos graves e feridos 

ligeiros nos 3 anos anteriores e posteriores a 2007. Os resultados são apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Variação dos indicadores de sinistralida de no períodos antes e depois da 
instalação das câmaras de controlo de velocidade 

Local de Controlo 
de Velocidade Período Acidentes 

com Vítimas  Mortos Feridos 
Graves 

Feridos 
Ligeiros 

 
2004 a 2006 19 1 2 21 

Avenida de Ceuta 2008 a 2010 5 0 2 4 

 
Variação -74% -100% 0% -81% 

 2004 a 2006 12 0 4 10 

Avenida de Ceuta 2008 a 2010 4 0 0 4 

  Variação -67% 0% -100% -60% 

Avenida Gen. 2004 a 2006 1 0 0 1 

Correia Barreto 2008 a 2010 0 0 0 0 

  Variação -100% 0% 0% -100% 

Avenida Gen. 2004 a 2006 0 0 0 0 

Correia Barreto 2008 a 2010 0 0 0 0 

  Variação 0% 0% 0% 0% 

 
2004 a 2006 24 3 5 23 

Campo Grande 2008 a 2010 1 0 0 5 

  Variação -96% -100% -100% -78% 

Avenida General 2004 a 2006 10 0 0 12 

Norton de Matos 2008 a 2010 12 0 0 15 

(2ª Circular) Variação 20% 0% 0% 25% 

Avenida Marechal 2004 a 2006 8 0 1 10 

Craveiro Lopes 2008 a 2010 6 0 0 9 

(2ª Circular) Variação -25% 0% -100% -10% 

Avenida Marechal 2004 a 2006 13 0 0 17 

Craveiro Lopes 2008 a 2010 8 1 0 10 

(2ª Circular) Variação -38% N/A 0% -41% 
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Quadro 5 – Variação dos indicador es de sinistralidade no período  antes e depois da 
instalação das câmaras de controlo de velocidade (c ont.)  

Local de Controlo 
de Velocidade Período Acidentes 

com Vítimas  Mortos Feridos 
Graves 

Feridos 
Ligeiros 

 2004 a 2006 3 0 0 3 

Avenida da Índia 2008 a 2010 4 0 0 4 

 
Variação 33% 0% 0% 33% 

 2004 a 2006 15 0 1 22 

Avenida de Brasília 2008 a 2010 12 1 3 16 

 
Variação -20% N/A 200% -27% 

Avenida Afonso  2004 a 2006 8 0 3 6 

Costa 2008 a 2010 2 0 0 3 

 
Variação -75% 0% -100% -50% 

Avenida da  2004 a 2006 10 0 3 9 

República 2008 a 2010 5 0 0 8 

 
Variação -50% 0% -100% -11% 

 2004 a 2006 22 1 2 26 

Avenida João XXI 2008 a 2010 19 0 0 26 

 
Variação -14% -100% -100% 0% 

Avenida Marechal  2004 a 2006 9 1 0 12 

Gomes da Costa 2008 a 2010 10 1 4 9 

 
Variação 11% 0% N/A -25% 

Avenida Marechal  2004 a 2006 7 1 0 6 

António de Spínola 2008 a 2010 2 0 0 6 

 Variação -71% -100% 0% 0% 

Avenida Marechal  2004 a 2006 4 0 0 6 

António de Spínola 2008 a 2010 4 0 0 5 

 
Variação 0% 0% 0% -17% 

Avenida Infante  2004 a 2006 18 0 2 28 

Dom Henrique 2008 a 2010 4 0 0 7 

 
Variação -78% 0% -100% -75% 

Avenida Infante  2004 a 2006 6 0 0 8 

Dom Henrique 2008 a 2010 4 0 0 4 

 
Variação -33% 0% 0% -50% 

Avenida Almirante  2004 a 2006 16 0 1 19 

Gago Coutinho 2008 a 2010 11 0 1 12 

 
Variação -31% 0% 0% -37% 

Avenida das  2004 a 2006 6 1 0 5 

Descobertas 2008 a 2010 4 0 0 4 

 
Variação -33% -100% 0% -20% 
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Analisando estatisticamente estes resultados foram calculados os valores para a média, desvio 

padrão e coeficiente de variação da variação da sinistralidade do conjunto formado pelos 20 locais de 

controlo de velocidade. Os resultados são apresentados no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Análise estatística à variação da sinist ralidade  

 Acidentes 
com Vítimas  Mortos Feridos 

Graves 
Feridos 
Ligeiros 

Média -37% -28% -26% -31% 

Desvio Padrão 39% 46% 73% 36% 

Coeficiente de Variação -104% -166% -279% -115% 

  

Pode-se observar pelos resultados obtidos a significativa redução, em média, dos vários indicadores 

de sinistralidade no conjunto dos locais onde foram instaladas as câmaras de controlo de velocidade. 

Outro dado importante que se pode observar é o elevado valor obtido tanto para o desvio padrão 

como para o coeficiente de variação. Estes resultados refletem a grande de dispersão de resultados 

nos diversos locais analisados. Efetivamente verificou-se que na maioria dos casos houve uma 

redução significativa da sinistralidade como se pode observar pelo valor médio obtido, ainda assim, 

em alguns locais, verificou-se inclusivamente um aumento de sinistralidade no período analisado 

após a instalação das câmaras de controlo de velocidade.  

No entanto, conforme referido no ponto 3.2 do presente estudo, nos estudos Antes-Depois é 

fundamental considerar o impacto de fatores exógenos (“confounding factors”) de forma a não 

sobrestimar a influência da medida que se quer estudar.  

A metodologia utilizada para considerar o efeito destes fatores foi a do recurso a um grupo de 

controlo. O grupo de controlo é utilizado para estimar os parâmetros de sinistralidade nos locais onde 

foram implementadas medidas de segurança rodoviária no período “depois” caso as mesmas 

medidas não tivessem sido implementadas. Este tipo de metodologia baseia-se em duas hipóteses: 

admite que do período “antes” para o “depois”, os fatores exógenos sofrem alterações idênticas tanto 

no grupo de controlo como nas zonas intervencionadas e admite igualmente que os efeitos dessas 

alterações são idênticos no grupo de controlo e nas zonas intervencionadas (Seco et al, 2008).   

Seguindo alguns dos critérios apresentados por Elvik, R. (Elvik, 2002) e já descritos no ponto 3.2, 

escolheu-se como grupo de controlo o concelho de Lisboa. Uma vez que as zonas em análise se 

encontram no concelho de Lisboa, optou-se por retirar os dados destas zonas aos dados gerais do 

concelho de Lisboa de forma a não incluir no grupo de controlo qualquer efeito da medida em estudo. 

Na Figura 70 pode-se observar os resultados divulgados pela ANSR (ANSR, 2016) para o mesmo 

período em estudo no concelho de Lisboa já após a subtração dos dados dos locais em estudo. 
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Figura 70. Sinistralidade no Concelho de Lisboa [fon te ANSR] 

Aplicando a mesma tendência evolutiva da sinistralidade na cidade de Lisboa aos 20 locais em 

conjunto é possível estimar a evolução da sinistralidade nesses locais caso não tivessem sido 

colocadas as câmaras de controlo de velocidade. Nas figuras 71 e 72 pode-se observar as diferenças 

entre os valores de sinistralidade reais e os valores estimados com recurso ao grupo de controlo para 

o período “depois”. 

 

 

Figura 71. Sinistralidade estimada com recurso ao gr upo de controlo em 20 LCV de Lisboa (I) 

 

 

Figura 72. Sinistralidade estimada com recurso ao gr upo de controlo em 20 LCV de Lisboa (II) 
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Verifica-se assim que, relativamente aos acidentes com vítimas, a redução face ao estimado é de 

42% em 2007 e de 64% em 2008. Após o ano de 2008, o número de acidentes com vítimas volta a 

subir e aproximar-se dos valores estimados, apesar de ainda assim apresentar uma redução na 

ordem dos 32%. 

Relativamente ao número de feridos ligeiros, a redução é também significativa atingindo 42% logo em 

2007 e uma redução de 58% em 2008. A partir de 2009 a diferença entre os valores estimados e os 

verificados reduziu para cerca de 26% mantendo-se constante até 2011. 

Quanto ao número de mortos e feridos graves, uma vez que a dimensão da amostra é, felizmente, 

reduzida a análise é sempre mais limitada, implicando um grau de incerteza maior. O número de 

mortos é sempre inferior ao número estimado, como seria de esperar. O número de feridos graves 

efetivos foi igualmente inferior ao número de feridos graves estimado com exceção do ano de 2009 

onde se verificaram 6 feridos graves quando a estimativa com recurso ao grupo de controlo apenas 

apontava para 3 feridos graves. 

Esta análise alerta, contudo, para outra situação que é o aumento da sinistralidade após o ano de 

2008. Apesar da tendência ser semelhante em relação ao grupo de controlo para o período de 2008 a 

2011, há hipóteses adicionais para o caso em análise (das câmaras de controlo de velocidade) que 

justificam resultados mais pronunciados. A primeira prende-se com a perda do efeito de novidade das 

câmaras. É certo que os condutores confrontados com o risco de serem autuados por excesso de 

velocidade tendem a ser mais cautelosos e perante a novidade da instalação das câmaras de 

controlo de velocidade a prudência é maior. No entanto, com o passar do tempo, o efeito novidade 

acaba por se perder e muitos serão os condutores que por distração ou descuido acabam por não 

cumprir o limite de velocidade aumentando assim a probabilidade de acidente. Outra hipótese que 

pode explicar estes resultados é a da constante vandalização das cabines das câmaras de controlo 

de velocidade. Foi de conhecimento público que grande parte das câmaras estaria inoperacional 

devido a atos de vandalismo ou outro tipo de avaria sem que fossem devidamente reparados em 

tempo útil. Igualmente por essa altura surgiram na comunicação social inúmeras notícias que 

relatavam a incapacidade das autoridades competentes no processamento atempado das infrações o 

que levaria a que estas não pudessem ser cobradas. Tudo isto pode ter levado a consciencialização 

por parte dos condutores que já não teriam que respeitar o limite de velocidade o que terá levado ao 

aumento da sinistralidade, mais pronunciado que para o grupo de controlo, neste período pós 2008. 

É, portanto, fundamental a verificação das condições operacionais e de funcionamento das atuais 

câmaras de controlo de velocidade. A melhoria do processo administrativo de sancionamento dos 

condutores detetados em excesso de velocidade é igualmente fundamental pelo que a possibilidade 

de a Polícia Municipal recorrer ao SCoT desde 2013 veio certamente ajudar na resolução dessa 

lacuna. 

Ainda assim, ao analisar-se os valores absolutos estimados/verificados e respetiva variação 

percentual para o total do período “depois”, de 2007 a 2011, (Quadro 7) verifica-se uma redução 
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significativa nos vários parâmetros de sinistralidade analisados após a instalação das câmaras de 

controlo de velocidade. 

 

Quadro 7 – Comparação valores absolutos estimados e  verificados para o período 2007/2011  

Parâmetros de 

sinistralidade 
Valores Estimados Valores Reais Variação Percentual  

Acidentes c/ Vítimas 332 200 -40% 

Mortos 9 3 -67% 

Feridos Graves 18 13 -28% 

Feridos Ligeiros 392 255 -35% 

 

Comparativamente a outros estudos semelhantes, Elvik R. no “The Handbook of Road Safety 

Measures” (Elvik et al, 2009) faz uma análise aos resultados obtidos num conjunto de estudos 

internacionais e conclui que as câmaras de controlo de velocidade, quando instaladas de forma fixa e 

visível, à semelhança do caso de Lisboa, contribuem para uma redução do número de acidentes com 

vítimas entre 16% e 24%. Estes valores foram obtidos analisando apenas estudos em que os efeitos 

das variáveis perturbadoras foram considerados pois a simples análise antes-depois, por norma, 

sobrestima a eficácia da medida em análise. 

Com base neste estudo agora realizado pode-se, com algum grau de incerteza que uma análise 

deste género sempre acarreta, admitir que a colocação das câmaras de controlo de velocidade nos 

20 locais em estudo contribuíram para evitar 132 acidentes com vítimas, 6 mortos, 5 feridos graves e 

cerca de 137 feridos ligeiros entre 2007 e 2011. 
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5 CONCLUSÕES 

Numa altura em que são instaladas, um pouco por todo o país, câmaras de controlo de velocidade no 

âmbito do programa SINCRO considerou-se premente a análise à eficácia desta medida em Portugal, 

nomeadamente a sua aplicação na cidade de Lisboa. Apesar do campo de aplicação ser distinto do 

programa SINCRO, uma vez que as câmaras de controlo de velocidade localizadas em Lisboa estão 

instaladas em ambiente urbano, o objetivo primordial será a redução da velocidade praticada e 

consequente redução da sinistralidade.  

No presente estudo, a análise ao conjunto dos locais de controlo de velocidade comprova a eficácia 

das câmaras como medida mitigadora de sinistralidade rodoviária com os resultados a indicarem uma 

redução de 40% no número de acidentes com vítimas. No entanto, chama-se a atenção que se trata 

duma análise de antes e depois em 20 pontos fixos com características físicas diferentes e estimando 

que o efeito das variáveis perturbadoras, os chamados “confounding factors”, é idêntico ao ocorrido 

no grupo de controlo selecionado. A base de dados disponível não permite, com significado, a 

modelação estatística dos efeitos das variáveis perturbadoras nomeadamente um regresso à média 

ou a influência da variação do volume de tráfego. 

Este estudo conclui igualmente que, analisando individualmente cada local onde foi instalada uma 

câmara de controlo de velocidade em Lisboa, existem vários onde esta medida não foi eficaz na 

redução da sinistralidade uma vez que foram colocadas em locais com reduzida ou inexistente 

sinistralidade. Um exemplo é caso da câmara de controlo de velocidade colocada na Avenida da India 

ou as câmaras colocadas na Avenida General Correia Barreto – Radial de Benfica. Com as 

autoridades a terem de lidar com grandes restrições financeiras, escolher onde intervir é essencial 

para atingir o objetivo de reduzir a sinistralidade rodoviária. No caso concreto da Avenida General 

Correia Barreto, apesar de ser uma via em que foram registadas 17.859 infrações por excesso de 

velocidade entre os anos 2008 e 2010 segundo dados da Polícia Municipal, a sinistralidade nos locais 

onde foram instaladas as câmaras é reduzida/nula muito provavelmente devido as condições 

geométricas da via que permitem, com segurança, uma maior velocidade média de operação. Este 

tipo de situações contribui para o argumento da “caça à multa” levando à descrença da opinião 

pública neste tipo de medida de segurança rodoviária. 

A limitação da área de influência das câmaras de controlo de velocidade analisadas devido à 

obrigatoriedade do painel de aviso e à visibilidade da própria câmara faz com que os condutores 

tenham a preocupação em cumprir os limites de velocidade apenas nas zonas circundantes à 

localização das câmaras de controlo de velocidade. Assim, se o objetivo for controlar a velocidade 

numa extensão considerável de via deverá ser equacionada a instalação de vários equipamentos de 

controlo de velocidade. Um caso bem evidente será o da 2ª circular que com cerca de 10 km de 

extensão em cada sentido apenas foram instaladas três câmaras de controlo de velocidade.  

O constante vandalismo das cabines onde estão instaladas as câmaras de controlo de velocidade 

será uma das razões na origem do incremento de sinistralidade a partir de 2009. Encontrar uma 
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solução para este problema é fundamental para melhorar a eficácia desta medida de segurança 

rodoviária.  

Outro fator que terá contribuído para a redução da eficácia das câmaras de controlo de velocidade a 

partir de 2009 terá sido o conhecimento público da dificuldade das autoridades em processar o 

elevado número de infrações detetado. A falta de meios pessoais e de software foram as principais 

razões atribuídas a essa situação, no entanto, com recurso ao Sistema de Contraordenações de 

Trânsito (SCoT) que permite uma otimização e automatização do processo administrativo das 

contraordenações, este problema terá sido resolvido desde o início de 2016. 

O presente estudo não procurou fazer uma análise custo/benefício pois, apesar de solicitado, não 

foram fornecidos dados relativamente aos custos de implementação e manutenção nem às receitas 

provenientes dos autos de contraordenação emitidos. No entanto, seria expectável que o recurso a 

uma solução semelhante à adotada no SINCRO de rotatividade de câmaras de controlo de 

velocidade por diversas cabines seria, em teoria, uma solução que poderia trazer resultados bastante 

positivos com uma boa relação custo/beneficio. 

Em jeito do que ainda se pode fazer, deve dizer-se que a metodologia adotada neste trabalho de 

analisar a sinistralidade rodoviária com base nos relatórios de participação de acidentes associando a 

sua localização a um sistema de informação geográfica, é uma ferramenta útil na escolha dos locais a 

intervir quer seja com recurso a câmaras de controlo de velocidade ou qualquer outra medida 

mitigadora de sinistralidade rodoviária. Para o efeito seria, no entanto, necessário a criação de uma 

base de dados regularmente atualizada de forma a robustecer a tomada de decisão sobre os locais a 

intervir e qual a melhor forma de intervir. 

Seria também importante estudar quais as medidas alternativas de redução de sinistralidade a aplicar 

nos locais onde as câmaras de controlo de velocidade demonstraram pouca eficácia, pelo que a 

abordagem utilizada aqui pode constituir uma ferramenta útil.  
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