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A lguém que esteja a conduzir na 
autoestrada, a 120 quilómetros 
por hora, e olhe para o telemóvel 
durante 3 segundos, estará a per-

correr o correspondente a um campo de 
futebol sem estar com atenção à estrada. 
Este foi o exemplo apresentado pelo tenen-
te-coronel Lourenço da Silva, cuja entrevista 
apresentamos na pág. 21, para ilustrar o peri-
go de usar o telemóvel enquanto se conduz. 
Mesmo assim, 29% dos nossos inquiridos 
indicaram falar ao telemóvel sem qualquer 
sistema de mãos-livres, pelo menos de vez 
em quando, enquanto conduzem. Apesar 
deste e de outros comportamentos de ris-
co assinalados pelo nosso inquérito, entre 
2004 e 2013, Portugal diminuiu em 51% o 
número de mortes em acidentes rodoviári-
os, aproximando-se, em março de 2015, da 
média europeia. 

Segundo o tenente-coronel Lourenço da 
Silva, esta diminuição é, em grande parte, 
justificada por uma série de mudanças que 
ocorreram nos últimos 15 a 20 anos. É o caso 
de alterações na forma da GNR atuar, nas 
políticas estratégicas nacionais, que vão ao 
encontro das aplicadas na União Europeia, 
da qualidade da infraestrutura rodoviária, 
da qualidade do parque automóvel e da 
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introdução de medidas de controlo, como 
as inspeções periódicas obrigatórias. Mas o 
nosso inquérito revela que os portugueses 
continuam a adotar comportamentos peri-
gosos ao volante, aumentando a probabili-
dade de sofrerem um acidente, que, além 
de colocar a sua vida em risco, poderá afetar 
a integridade de quem com eles se cruza.

Portugueses aceleram muito
Em maio e junho de 2015, enviámos um 
questionário a uma amostra da população 
portuguesa com carta de condução. No total 
recebemos 1053 respostas válidas. Os dados 
foram ponderados para se ajustarem às ca-
racterísticas demográficas dos condutores 
nacionais no que respeita a género, idade, 
região e nível educacional. No inquérito pe-
dimos que assinalassem a frequência com 
que assumem determinadas atitudes quan-
do estão ao volante.

A grande maioria dos inquiridos tem o 
cuidado de colocar o cinto de segurança 
quando conduz, tanto dentro como fora das 
cidades. Mas nem sempre pedem aos amigos 
e familiares que tenham hábito idêntico.

A velocidade é o maior pecado dos por-
tugueses. Em regra, mais de um terço dos 
inquiridos excede, pelo menos de vez em 
quando, em mais de 20 km/hora os limites 
de velocidade definidos para cada tipo de 
estrada. As estradas no interior das locali-
dades, limitadas a 50 km/hora, são onde 
registámos maior quantidade de infratores, 
com 43% a indicarem circular a mais de 70 
km/hora. Já nas autoestradas, 40% ultrapas-
sam, de vez em quando ou com frequência, 
os 140 km/hora. Numa via de cintura urba-
na (CRIL ou VCI), 35% viajam, com alguma 
regularidade, a mais de 110 km/hora. As ra-
zões referidas para exceder os limites são 

60% aceleram com o semáforo   
 amarelo

43% excedem os 70 km/h numa  
 estrada limitada a 50 km/h

41% excedem os limites de velocidade  
 quando estão atrasados

40% ultrapassam os 140 km/h  
 na autoestrada
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46% conduzem cansados

29% usam o telémovel sem sistema  
 de mãos-livres

25% mudam o CD

13% enviam mensagens  
 pelo telemóvel

12% conduzem depois de beberem  
 “um copo a mais”

Distrações ao volante

37% mostram hostilidade quando se 
  aborrecem com alguns condutores

16% ignoram a distância de segurança   
 para o veículo da frente

14% impõem-se para obter uma   
 posição melhor numa fila

11% ignoram peões na passadeira

Comportamento agressivo

Erros a conduzir

18% conduzem na faixa do meio ou   
 da esquerda mesmo sem trânsito

12% conduzem com pouca visibilidade 
 devido a vidros sujos ou embaciados

6% travam de repente perante   
 nevoeiro

18% fazem travagens bruscas porque   
 reparam muito tarde que o veículo 
 da frente parou

12% desligam os máximos muito tarde   
 quando se cruzam com um veículo

7% não alteram a velocidade com o piso  
 molhado

Falta de atenção
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Na estrada, as 
mulheres são mais 
cumpridoras do  
que os homens

várias: fazer uma ultrapassagem, acompa-
nhar o fluxo de trânsito ou devido a atraso. 
Contudo, mesmo com pouco tráfego, 43% 
vão além dos limites quando circulam em 
estradas principais.

Outro problema detetado no nosso estudo 
são as distrações durante a condução. Nes-
ta área, o principal culpado é o telemóvel.  
Cerca de metade dos inquiridos usa este 
equipamento durante a condução com al-
guma frequência, mas recorre a um siste-
ma de mãos-livres, como um auricular ou 
outro via Bluetooth. Contudo, 3 em cada 
10 também fazem ou atendem chamadas 
quando conduzem sem utilizar qualquer so-
lução que impeça de segurar no telemóvel.  
Destes, a maioria indicou reduzir a veloci-
dade ou aumentar a distância para o veí-
culo da frente, por considerar que, deste 
modo, evitam eventuais perigos, embora 
o nosso estudo demonstre que não é bem 
assim. Além de manter conversas, há quem 
envie mensagens escritas durante a condu-
ção. Quase 13% confessaram fazê-lo, pelo 
menos de vez em quando, sendo que os jo-
vens entre os 18 e os 24 anos foram os que 
indicaram adotar este comportamento com 
mais frequência. Comer e beber ou mudar o 
CD são tarefas relativamente regulares que 
também distraem da condução. Apesar de 

não serem proibidas, implicam que o condu-
tor retire os olhos da estrada durante vários 
segundos, o que pode ser fatal.

O comportamento agressivo de quem 
conduz também é um fator de risco.  
Buzinar ou mostrar hostilidade para com 
outros condutores pode ser suficiente para 
iniciar manobras perigosas que podem aca-
bar mal, mas é algo que 37% dos inquiri-
dos dizem fazer com alguma regularidade.  
Mas há outras atitudes típicas de quem tem 
pouca paciência na estrada. É o caso de con-
duzir muito próximo do carro da frente, 
ignorar os peões nas passadeiras ou impor-
-se para conseguir um lugar melhor numa 
fila. Encontrámos alguns exemplos entre os 

nossos inquiridos (ver pág. 19).
Existem ainda comportamentos que po-

dem tornar-se perigosos devido a cansaço, 
falta de atenção  ou inexperiência de quem 
conduz. Travagens bruscas perante um 
foco de nevoeiro é um exemplo e que foi 
apontado por 6% dos inquiridos. No início 
de dezembro de 2015, este motivo originou 
um aparatoso acidente na A12, no acesso à 
ponte Vasco da Gama, em Lisboa, e que fez 
um morto e 15 feridos e envolveu cerca de 20 
viaturas. Qualquer tipo de travagem brusca 
pode tornar-se perigosa, pois o carro nem 
sempre responde como gostaríamos, pelo 
que é fundamental estar com atenção aos 
veículos, sobretudo próximo de semáforos, 
cruzamentos e passadeiras.

Telemóvel aumenta risco de acidente
Além de descobrirmos os comportamentos 
de risco mais adotados pelos portugueses, 
quisemos saber até que ponto os mesmos in-
fluenciam de forma significativa a segurança 
rodoviária. Para tal, em função da tendência 
que os condutores mostraram para transgre-
dir a regra com maior ou menor frequência, 
definimos, para as atitudes mais frequen-
tes, três grupos: grandes, médios e ligeiros 
infratores. Para cada grupo, analisámos o 
envolvimento num acidente nos 3 anos an-
teriores ao preenchimento do questionário. 
Concluímos que, quanto maior a tendência 
para transgredir o código da estrada, mais 
elevado é o risco de o condutor vir a estar 
envolvido num acidente. No gráfico desta 
página indicamos as probabilidades de um 
mau condutor ter um acidente face a outro 
que respeite as regras. Um condutor que 
tenha o hábito de usar o telemóvel sem um 
sistema de mãos-livres ou enviar mensagens 
escritas corre um risco 83% superior de estar 
envolvido num acidente face a outro que não 
o faça. Falta de atenção ao volante, condu-
ção sob o efeito do álcool, comportamento 
agressivo e excesso de velocidade são com-
portamentos que também aumentam de 
forma significativa o risco de ocorrer um 
acidente.

Verificámos ainda se havia diferenças em 
função da idade e do sexo. Constatámos que 
os mais jovens tendem a violar mais os limi-
tes de velocidade e a executar outras tarefas 
ao volantes. Já os mais velhos têm mais o há-
bito de beber bebidas alcoólicas e conduzir 
a seguir. Quanto a diferenças entre homens 
e mulheres, os primeiros costumam violar 
mais os limites de velocidade e conduzir 
após beber álcool. De um modo geral, as 
mulheres tendem a ser melhores condu-
toras do que os homens ou, pelo menos, 
mais cumpridoras das regras da estrada, 
correndo menor risco de se envolveram 
num acidente. 

Aumento do risco de acidente 
devido a mau comportamento
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Qual o principal objetivo  
das ações de fiscalização?
Pretendemos retirar da estrada 
os condutores que, pelo seu 
comportamento inadequado, 
constituem um risco para 
si e para os outros. Neste 
contexto, desenvolvemos 
ações de dimensão nacional, 
planeadas pelo comando da 
GNR, mas também outras que 
resultam de um planeamento 
feito em conjunto com os 
restantes 27 países da União 
Europeia (UE). A GNR é, desde 
2002, representante nacional 
numa rede de polícias de 
trânsito europeia designada 
de TISPOL, que existe desde 
1999. Esta rede tem o objetivo 
de chamar a atenção não 
só do poder político, mas 
também da população da UE, 
para o flagelo da sinistralidade 
rodoviária, designadamente, da 
mortalidade resultante  
da mesma. 
Para tal, a fiscalização e a 
intervenção policial acaba 
por ser a melhor pedagogia. 
O ideal era os condutores 
comportarem-se bem por 
se mentalizarem de que é 
necessário haver civismo e 
educação na via pública.  
Mas nem todo o ser humano 
é assim e há pessoas que 
constituem um risco: uma franja 
da população que todos os anos 
surge nas estatísticas. O nosso 
objetivo é atacar esta franja  
de infratores, combatendo a sua 
capacidade de aumentarem o 
risco e de originarem acidentes. 
Não nos podemos esquecer 
de que as regras do código da 

estrada são de segurança e de 
boa convivência.

Como são organizadas as ações 
de fiscalização?
A fiscalização desenvolve- 
-se em duas grandes áreas:  
o patrulhamento normal do dia 
a dia, executado pelas unidades 
e subunidades da GNR, e o 
planeamento de operações. 
Este é feito a vários níveis 
(unidade ou comando territorial) 
e engloba, de forma geral, ações 
de natureza temática e sazonal 
(por exemplo: ano novo, Natal, 
Páscoa, etc.). Estas últimas são 
decorrentes da concentração 
de muitos carros num dado 
período. As operações 
temáticas dividem--se, em 
termos genéricos, em combate 
à velocidade excessiva, não 
utilização do cinto de segurança, 
utilização indevida de telemóvel, 
condução sob o efeito do álcool 
ou estupefacientes e combate 
ao peso excessivo dos veículos 
pesados. Com exceção do 
último, os restantes contribuem 
significativamente para o risco 
da ocorrência de sinistros 
rodoviários.

Considera que a franja  
de infratores que referiu sente 
que fica impune?
Tenho a certeza de que há 
pessoas que pensam assim. 
Mas eu acredito na justiça e no 
trabalho da GNR. Contudo, no 
que diz respeito ao tratamento 
das infrações, as forças de 
segurança são apenas uma 
gota.  
Nós identificamos a infração, 

o seu autor e transmitimo-lo, 
através de um auto de notícia, 
a uma outra entidade. Esta irá 
conduzir o processo e aplicar 
ou não a sanção que lhe diz 
respeito (coima ou coima e 
uma sanção acessória, como 
inibição de conduzir). Apesar de 
acompanharmos o processo,  
a decisão não é nossa.  
Mas tenho convicção de que 
há quem entenda que não 
corre o risco de ser fiscalizado 
ou, apesar de o ser, consegue 
escapar à sanção. 

Acha que os portugueses 
conduzem melhor do que há 
alguns anos?
Não sei responder, mas sei 
que o número de acidentes 
com vítimas diminuiu bastante 
nos últimos 12 anos. Neste 
momento estamos na média 
da UE, quando há uns anos 
estávamos entre os piores. 
Numa década fizemos uma 
escalada que não tínhamos 
feito nos últimos 30 a 40 anos. 

Estes resultados têm a ver 
com o facto de estarmos na 
UE e com a obrigatoriedade de 
adotarmos diretivas e normas 
cujo objetivo é diminuir a 
sinistralidade e que ajudaram 
a melhorar as capacidades 
dos polícias. Durante anos 
as polícias patrulhavam. 
Atualmente, é-lhes dado um 
objetivo concreto, uma missão. 
As estradas melhoraram,  
a segurança passiva e ativa 
dos carros também aumentou. 
A mentalidade das pessoas, 
provavelmente por força da 
mensagem diária, também 
terá mudado. Em regra, os 
portugueses são responsáveis, 
sejam eles condutores ou 
peões, sobretudo se souberem 
que estão a ser observados. 
O nosso problema é a franja 
da população que continua 
a desafiar e a assumir 
comportamentos menos 
seguros. Daí ser importante  
o planeamento que fazemos 
das ações.

TENENTE-CORONEL  LOURENÇO DA SILVA
Chefe da Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária 
Responsável pelo trabalho de planeamento, coordenação e controlo  
das operações e da atividade operacional no âmbito da segurança rodoviária

PROTESTE ENTREVISTA

“Queremos combater uma franja  
da população que insiste em assumir 
comportamentos menos seguros”


