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DEFINIÇÕES 

Acidente 

Ocorrência na via pública, ou que nela tenha origem, envolvendo pelo menos um veículo em 

movimento, do conhecimento das entidades fiscalizadoras (GNR, GNR/BT e PSP) e da qual 

resultem vítimas e/ou danos materiais. 

Acidente com vítimas  

Acidente do qual resulte pelo menos uma vítima. 

Acidente mortal  

Acidente do qual resulte pelo menos um morto. 

Acidente com feridos graves  

Acidente do qual resulte pelo menos um ferido grave, não tendo ocorrido qualquer morte. 

Acidente com feridos leves  

Acidente do qual resulte pelo menos um ferido leve e em que não se tenham registado mortos nem 

feridos graves. 

Vítima 

Ser humano que em consequência de acidente sofra danos corporais. 

Morto/Vítima mortal (no local) 

Vítima cujo óbito ocorra no local do acidente ou durante o percurso até à unidade de saúde. 

Morto/Vítima mortal a 30 dias 

Vítima cujo óbito ocorra no período de 30 dias após o acidente. 

Ferido grave 

Vítima de acidente cujos danos corporais obriguem a um período de hospitalização superior a 

24 horas e que não venha a falecer nos 30 dias após o acidente. 

Ferido leve 

Vítima de acidente que não seja considerada ferido grave e que não venha a falecer nos 30 dias 

após o acidente. 

Condutor 

Pessoa que detém o comando de um veículo ou animal na via pública. 

Passageiro 

Pessoa afeta a um veículo na via pública e que não seja condutora. 

Peão 

Pessoa que transita na via pública a pé ou que conduza à mão velocípedes de duas rodas sem 

carro atrelado, carros de criança ou de pessoas com deficiência motora, carros de mão ou que utilize 
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patins, trotinetas ou outros meios de circulação análogos, sem motor, cadeiras de rodas equipadas 

com motor elétrico ou ainda as crianças até aos 10 anos de idade que conduzam velocípedes nos 

passeios. 

Velocípede  

Veículo na via pública com duas ou mais rodas acionado pelo esforço do próprio condutor por meio 

de pedais ou dispositivos análogos. Para efeitos do Código da Estrada, os velocípedes com motor, 

as trotinetas com motor bem como os dispositivos de circulação com motor elétrico, autoequilibrados 

e automotores ou outros meios de circulação análogos com motor são equiparados a velocípedes. 

Índice de gravidade 

Número de mortos por 100 acidentes com vítimas. 

Indicador de gravidade 

IG=100×M + 10×FG + 3×FL, em que M é o número de mortos, FG o de feridos graves e FL o de 

feridos leves.  

Indicador de Sinistralidade Rodoviária Municipal  

ISRMN = (IGN + (2/3 × IGN-1) + (1/3 ×IGN-2)) / 2, em que N é o ano a que se refere o indicador, IG é 

o indicador de gravidade do ano N e dos anos N-1 e N-2 (anos precedentes ao do indicador). 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

De acordo os dados da Organização Mundial de Saúde os acidentes rodoviários são os 

responsáveis pela morte de mais de 1,2 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Neste 

momento, os acidentes rodoviários são a 9ª causa de morte global e, se nada for feito, a 

Organização Mundial de Saúde estima que, em 2030, passem a ser a 7ª causa principal. Nesse 

sentido, o Município do Porto propôs-se a desenvolver um Plano Municipal de Segurança Rodoviária 

(PMSR), enquadrado na estratégia definida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

(ANSR), e assumindo claramente que o principal objetivo do município, nesta fase ainda incipiente 

do combate à sinistralidade rodoviária, é a redução das vítimas humanas associadas a este flagelo. 

Após o enquadramento da sinistralidade feito através da caraterização e diagnóstico dos acidentes 

rodoviários, apresentar-se-á um conjunto de metas e estratégias que visam a melhoria das 

condições de segurança nas estradas do Município do Porto. Assim, pretende-se reduzir o número 

de acidentes com vítimas em vias sob gestão do Município em 30% e, ao mesmo tempo, diminuir 

tendencialmente para zero “0” o número de vítimas mortais até 2021. 

Com vista atingir estas metas, será necessário o envolvimento de várias entidades de forma a 

assegurar o cumprimento das diferentes estratégias delineadas. Será também estabelecido um 

plano de monitorização que consistirá na recolha periódica e organizada de informação, seguida de 

uma análise sistemática desta informação que possibilitará avaliar a execução do PMSR. 

Por último, tendo em conta o envolvimento municipal e a necessidade de inclusão do PMSR no 

Plano de Atividades, torna-se necessário a sua aprovação em Assembleia Municipal. O custo 

previsto para implementação do PMSR 1 854 450,56 €/ano não carece de aprovação, uma vez que 

já se encontra englobado e aprovado no orçamento Municipal 
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2. INTRODUÇÃO  

2.1 ENQUADRAMENTO GERAL 

Consequência da crescente taxa de motorização das sociedades, a sinistralidade rodoviária é, hoje 

em dia, uma das principais causas de morte mundial, chegando a atingir 1,2 milhões de mortos por 

ano1.  

Para além da dimensão humana do problema, o fenómeno traz custos económicos e sociais 

avultados, que em 2010 atingiram em Portugal cerca de 1 890 milhões de euros (cerca de 1,17% 

do PIB) e os 37 549 milhões de euros no período entre 1996 e 20102.   

Em termos comparativos com os seus congéneres da União Europeia, verifica-se que Portugal tem 

margem para melhorar os índices de sinistralidade rodoviária, uma vez que no ano de 2017 estava 

no 19º lugar (em 28 países) no índice de vítimas mortais/Milhão de Habitantes. Note-se que em 

2012 o seu lugar no ranking chegou a atingir o 13º (de 27 países) apesar de nos dados dos últimos 

anos, como iremos ver mais à frente, tenha invertido esta tendência.  

Conforme é percetível na Figura 1, entre 2010 e 2017, o número de acidentes com vítimas a 30 dias 

apresentou uma redução acentuada entre 2010 e 2012, verificando-se em seguida um ligeiro 

aumento no número de acidentes até 2017. A mesma tendência é apresentada pelo número de 

vítimas mortais e de feridos graves no País que desceu de forma mais acentuada até ao ano de 

2012 verificando-se uma ligeira inversão desta tendência nos últimos 5 anos. Atualmente, os 

acidentes rodoviários são responsáveis em Portugal por uma média diária de aproximadamente 1,6 

vítimas mortais e 5,8 feridos graves.  

Comparando estes dados com os de 2012, altura em que se verificou uma inversão da tendência 

no número de acidentes com vítimas (valor mais baixo), verifica-se que a média diária de vítimas 

mortais e feridos graves foi de 2,0 e 5,3, respetivamente. Apesar de 2012 apresentar o número mais 

baixo de acidentes com vítimas, é o ano de 2016 que apresenta o menor número de vítimas mortais.  

                                                      
1Global status report on road safety 2015: supporting a decade of action. World Health Organization, 2007 

2Donário, Arlindo; Santos, Ricardo – Custo Económico e Social dos Acidentes de Viação em Portugal. Lisboa: 
Ediual, 2012   
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Figura 1 – Evolução das vítimas mortais, feridos graves e número de acidentes com vítimas a 30 dias em 

Portugal (Fonte: ANSR) 

Um dos mecanismos que poderá ter estado na origem da diminuição acentuada verificada desde 

2002, foi o Plano Nacional de Prevenção Rodoviária (PNPR), aprovado em 2003. O PNPR 

estabeleceu como objetivo geral a redução em 50% do número de vítimas mortais e feridos graves 

até 2010, bem como objetivos relativos a setores da população mais expostos, tendo estes, na sua 

generalidade, sido alcançados. 

Na sequência deste documento, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) definiu a 

Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR) para o período 2008-2015. 

Para responder ao desafio nacional de redução da sinistralidade rodoviária, a ENSR traça como 

objetivo qualitativo: “Colocar Portugal entre os 10 países da U.E. com mais baixa sinistralidade 

rodoviária, medida em mortos a 30 dias por milhão de habitantes”.  

Quanto aos objetivos quantitativos, estes seriam: “Colocar, até 2011, a sinistralidade rodoviária 

portuguesa em 78 mortos por milhão de habitantes, equivalente a uma redução de 14,3% (base 

2006) ” e “Melhorar esse indicador para alcançar, em 2015, os 62 mortos por milhão de habitantes, 

equivalente a uma redução de 31,9% (base 2006) ”.  

No final de 2016, foi lançado um novo documento estratégico PENSE 2020 (Plano Estratégico de 

Segurança Rodoviária), com o desígnio de tornar a Segurança Rodoviária uma prioridade para todos 

os Portugueses. De acordo com este documento, verifica-se que a meta prevista na ENSR 2008-

2015 foi ultrapassada atingindo-se 60 mortos por milhão de habitantes. No entanto, o objetivo 
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qualitativo não foi atingido, pois Portugal não permaneceu nos 10 países da U.E. com mais baixa 

sinistralidade rodoviária. 

Neste novo modelo estratégico, Portugal estabelece como metas para 2020:  

 Número de Mortos: atingir 41 Mortos/Milhão de Habitantes, o que representa uma 

diminuição de 56% face ao valor obtido em 2010; 

 Indicador Feridos Graves / Milhão de Habitantes: é de 178 Feridos Graves (MAIS ≥ 3) / 

Milhão de habitantes, que representa uma diminuição de 22% face a 2010. 

Todos estes documentos constituíram-se, assim, como modelos orientadores das políticas de 

prevenção e de combate à sinistralidade rodoviária, enquadrando as atividades desenvolvidas por 

entidades públicas e privadas, tendo em vista atingir os objetivos propostos.  

Reconhecendo a importância do poder local como agente fundamental para a implementação da 

estratégia, a ANSR promoveu, em 2011, a elaboração e adoção de planos locais que contenham o 

diagnóstico e proponham medidas para a redução da sinistralidade em meio urbano: os Planos 

Municipais de Segurança Rodoviária (PMSR). 

Neste contexto, foi desenvolvido um plano-piloto com o município de Mafra, bem como o Guia para 

a elaboração de Planos Municipais de Segurança Rodoviária, que teve como objetivo apoiar a 

definição, desenvolvimento, implementação e controlo dos PMSR’s.  

Em 2011/12, no que se refere ao distrito do Porto foi assinado um protocolo entre todos os seus 

municípios, o Governo Civil, a Universidade do Porto e a ANSR, tendo em vista a elaboração do 

PMSR para cada um destes municípios. Sumariamente, estas entidades envolvidas assumiram as 

seguintes responsabilidades: 

 Municípios – elaboração do PMSR para o seu município; 

 Governo Civil do Distrito do Porto – promoção e a dinamização dos PMSR; 

 ANSR – disponibilização de dados sobre sinistralidade; 

 Universidade do Porto – apoio técnico e partilha de documentação. 

Entretanto, e talvez por força da extinção dos Governos Civis, este protocolo deixou de ter 

relevância, pelo que os municípios foram assumindo, consoante a sua sensibilização para o assunto 

e na medida das suas possibilidades, a elaboração dos respetivos PMSR.  

Assim e, considerando o contexto externo (numa 1ª fase com a ENSR e agora com o PENSE) e 

interno (ação municipal), o Município do Porto abraçou definitivamente esta causa e assumiu o 

compromisso de desenvolver o seu PMSR. 
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2.2 AÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO  

A análise e implementação de soluções que visem melhorar as condições de segurança rodoviária 

tem vindo a ser uma tarefa contínua do Município do Porto (ver Tabela 1), sendo que o mesmo não 

se poderá afirmar relativamente à coordenação e enquadramento das mesmas num contexto de 

planeamento orientado para objetivos mais macroscópicos.  

Tabela 1 – Principais atividades de promoção da segurança rodoviária por ação do Município do Porto  

Ano Atividade 

2001 Instalação dos radares na Via de Cintura Interna 

2005 Desenvolvimento da plataforma de inserção de dados (projeto IDEA-STCC) 

2007 Inclusão da segurança rodoviária no Plano de Atividades 

2007 1ª Edição da “Escolinha de Trânsito” no âmbito da SEM 

2010 
Elaboração do relatório “Estudos de viabilidade técnica em Zonas de 

Acumulação de Acidentes (ZAA)” 

2010 Assinatura protocolo com PSP para partilha de informação 

2010 Assinatura do protocolo para elaboração do PMSR 

2011 
Implementação das soluções do estudo de Zonas de Acumulação de 

Acidentes (ZAA) 

2014 – 2016 Implementação de sinalização LED nas passadeiras mais críticas 

2016 
Protocolo de cooperação com a Autoridade Nacional de Segurança 

Rodoviária 

Ação continuada Tratamento dos casos mais críticos 

 

Fazendo uma análise geral das principais ações da última década, a instalação dos radares da VCI 

(2001) enquadra-se numa lógica de prevenção centrada na resolução de um problema concreto de 

sinistralidade da via (excesso de velocidade). 

Em 2005, tiveram lugar as primeiras ações visando o tratamento sistemático e preventivo das 

questões da sinistralidade rodoviária no Município do Porto, tendo sido desenvolvidas no âmbito do 

projeto europeu IDEA-STCC, financiado pelo programa INTERREG IIIB-SUDOE. Neste âmbito, foi 

acordada a primeira colaboração com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) 

que visou o desenvolvimento de um software que permitia a introdução facilitada dos dados 

provenientes do Boletins Estatísticos de Acidentes Rodoviário (BEAV’s) e que incluía algumas 

funções de análise estatística dos mesmos. 

A partir de 2007 dá-se a inclusão do tema da segurança rodoviária no Plano de Atividades, tendo-

se igualmente organizado, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a 1ª edição da Escolinha 

de Trânsito destinada a alunos do 1º ciclo do ensino básico. 
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No ano de 2010 foi assinado um protocolo de cedência de dados com a Polícia de Segurança 

Pública do Porto, que permitiu obter rapidez de acesso à informação, no âmbito da identificação e 

resolução dos casos mais críticos. 

Ainda nesse ano, dá-se início à elaboração do documento "Estudos de viabilidade técnica em zonas 

de acumulação de acidentes (ZAA)”, que visou o desenvolvimento de vários estudos e projetos 

técnicos relativos às medidas a implementar em 20 locais identificados como críticos. O trabalho 

permitiu o desenvolvimento de soluções para a resolução de problemas prementes e concretos na 

cidade, criando ao mesmo tempo ferramentas técnicas internas para aplicação futura que tiveram 

como base os mais recentes métodos científicos existentes. 

Recentemente, existe um projeto em curso, que se concentra nas passadeiras que registam um 

maior número de atropelamentos. Após análise individual de cada caso, têm sido realizadas 

propostas de melhoria, principalmente ao nível da sinalização horizontal e vertical e com recurso a 

tecnologia LED, permitindo que esses espaços estejam melhor identificados. 

Em 2016 foi assinado um protocolo de cooperação sob regime jurídico de parceria entre a Câmara 

Municipal do Porto e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária com vista à partilha de 

informação relativa à sinistralidade rodoviária. 

2.3 ÂMBITO E OBJETIVO  

O presente PMSR pretende ser um documento orientador de todas as ações, sejam elas da 

responsabilidade do município ou de outras entidades, conforme a jurisdição das vias e 

competências das mesmas, que visem a redução da sinistralidade rodoviária no Município para o 

horizonte 2019-2021.  

A elaboração deste PMSR atendeu aos seguintes pressupostos: 

 Realismo – definição de metas plausíveis face ao histórico dos dados, conjuntura 

económica interna local e nacional, medidas previstas e competências existentes; 

 Objetividade – o diagnóstico foi desenvolvido com dados oficiais dos acidentes no 

Município, tendo como objetivo a identificação dos padrões que serviram para a definição 

das metas e medidas; 

 Continuidade – as medidas propostas apoiaram-se em ações previstas em Planos de 

Atividades; 

 Integração – foram propostas ações que promovem a articulação entre serviços com 

diferentes competências (nas áreas de intervenção na via pública, comunicação, educação, 

forças de seguranças, etc.), maximizando a capacidade técnica instalada no município e 

integrando as competências de outras entidades. 
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2.4  ESTRUTURA DO PLANO 

A estrutura do PMSR divide-se em 6 capítulos principais. Na introdução procurou-se fazer o 

enquadramento do tema, com enfoque na importância da elaboração do plano.  

No capítulo 3, Estrutura Municipal para a implementação do PMSR, identificam-se todas as 

entidades municipais e externas envolvidas no Plano Municipal de Segurança Rodoviária e as 

respetivas responsabilidades.  

O capítulo 4 inicia com uma breve descrição do município, incidindo principalmente na temática da 

mobilidade, da organização da rede viária e da mobilidade. Posteriormente são apresentados os 

grandes números que caracterizam a sinistralidade municipal, em particular no que se refere à 

evolução, localização e caraterização dos acidentes, que conduzirão a um diagnóstico 

fundamentado.  

No capítulo 5 definem-se as principais metas do PMSR, objetivos quantitativos, bem como os 

objetivos estratégicos e operacionais propostos neste plano, com vista à redução da sinistralidade 

rodoviária e das suas vítimas.  

Por último, no capítulo 6, são apresentadas as diferentes ações-chave necessárias para a 

implementação do PMSR e estabelece-se as regras para desenvolver as fichas individuais de 

ações, onde se irá descriminar as medidas a realizar, a descrição das mesmas, os indicadores para 

a sua monitorização/avaliação e as entidades participantes.  
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3. ESTRUTURA MUNICIPAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PMSR 

A estrutura orgânica dos serviços da Câmara Municipal do Porto, conforme publicado no dia 4 de 

setembro de 2018, no Diário da República,  n.º 170, Série II, compreende um universo de 20 

Unidades Orgânicas, estando a elaboração e acompanhamento da execução do PMSR a cargo da 

Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade e Transportes (DMPMT), unidade da Direção 

Municipal de Mobilidade e Transportes (Figura 2). 

 

Figura 2 – Organograma da Divisão Municipal de Mobilidade e Transportes 

Esta divisão é responsável por elaborar, coordenar e analisar estudos no âmbito da mobilidade 

urbana, nos quais se incluem aqueles que, direta ou indiretamente, afetam a segurança de pessoas 

e bens na Via Pública.  

3.1 ESTRUTURA AUTÓNOMA 

No âmbito do PMSR será criada uma estrutura autónoma com a missão de estudar, desenvolver, 

implementar e controlar as políticas municipais de segurança rodoviária. Tendo em consideração a 

especificidade e complexidade das matérias relacionadas com a prevenção e segurança rodoviária, 

e face à dimensão do município, a estrutura a criar deverá ser capaz de ligar as diversas entidades 

envolvidas, atuando transversalmente nas diferentes áreas de atuação. Assim, é aconselhável a 

criação de um Observatório Municipal de Segurança Rodoviária, de uma Estrutura Técnica de Apoio 

e de um Conselho Consultivo do Plano Municipal de Segurança Rodoviária, cuja missão e 

constituição das equipas se demonstra em seguida: 

DMMT - Direção Municipal 
de Mobilidade e 

Transportes

DMGMT - Departamento 
Municipal de Gestão da 

Mobilidade e Transportes

DMPMT - Divisão 
Municipal de Planeamento 

da Mobilidade e 
Transportes

DMGMT - Divisão 
Municipal de Gestão da 
Mobilidade e Tráfego

DMIV - Divisão Municipal 
de Infraestruturas Viárias

DMST - Divisão Municipal 
de Sinalização e Trânsito
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a) Observatório Municipal de Segurança Rodoviária (OMSR) 

Este observatório terá como missão o enquadramento orgânico da atuação do município em termos 

de trânsito, mobilidade e segurança rodoviária e será constituído pela seguinte equipa: 

• Representante da Direção Municipal de Mobilidade e Transportes; 

• Representante da Proteção Civil; 

• Representante da Polícia Municipal; 

• Representante da Direção Municipal de Educação. 

O OMSR será o responsável técnico pela conceção, implementação, acompanhamento, 

monitorização e desenvolvimento do PMSR, competindo-lhe propor os Objetivos Estratégicos e 

Quantitativos. O objetivo é agrupar os elementos de todas as entidades envolvidas na execução do 

PMSR, sendo que, trimestralmente, dever-se-á avaliar os relatórios de acompanhamento 

(elaborados pela ETA) e discutir eventuais melhorias na execução das medidas. 

b) Estrutura Técnica de Apoio ao Observatório Municipal de Segurança Rodoviária (ETA 

da OMSR) 

Esta estrutura deverá enquadrar a ação de todos os serviços da câmara que, de forma direta ou 

indireta, possam contribuir para a mobilidade, o trânsito e a segurança rodoviária, nomeadamente: 

• Direção Municipal de Mobilidade e Transportes; 

• Departamento Municipal de Proteção Civil; 

• Polícia Municipal; 

• Direção Municipal de Educação; 

• Divisão Municipal da Juventude; 

• Divisão Municipal de Comunicação e Promoção. 

A ETA do OMSR deverá identificar os problemas, anomalias e potenciais conflitos do sistema de 

mobilidade no município, apresentar as soluções técnicas para os resolver e monitorizar a 

implementação dessas soluções. Será responsável pela aplicação no terreno das Ações Chave do 

PMSR e pela elaboração de um relatório semestral de avaliação. 

c) Conselho Consultivo do Plano Municipal de Segurança Rodoviária (CC do PMSR)  

O Conselho Consultivo garantirá uma cooperação efetiva entre todas as entidades, públicas e 

privadas, de forma a serem atingidos os objetivos do PMSR. Tendo em conta que já existe um 

Conselho Municipal de Segurança, deverá ser incluída nas suas sessões, uma reunião anual para 

discutir e concertar estratégias para a redução da sinistralidade no concelho. 
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Para as reuniões onde a agenda inclua assuntos do PMSR, e para além dos membros que compõe 

este conselho municipal, seria conveniente convocar as seguintes entidades: 

• Representante das Infraestruturas de Portugal, SA; 

• Representante das entidades concessionárias das estradas do Município; 

• Representante das Escolas de Condução no Município; 

• Representante dos Centros de Inspeção no Município; 

• Representante da Câmara Nacional de Peritos Reguladores; 

• Representante da Prevenção Rodoviária Portuguesa; 

• Representante das entidades que prestam serviços de transporte em emergência médica 

(i.e. INEM, Cruz Vermelha Portuguesa, Bombeiros Voluntários); 

• Representante dos operadores de transporte público e privado (i.e. STCP, Metro do Porto, 

ANTROP). 

3.2 ENTIDADES ENVOLVIDAS E AS SUAS ATRIBUIÇÕES 

De seguida elencam-se algumas entidades que poderão estar, direta ou indiretamente, envolvidas 

no presente Plano, bem como a síntese específica das suas responsabilidades e atribuições: 

a) Município do Porto 

O Município do Porto deverá: 

• Garantir a execução do PMSR; 

• Executar as obras relativas à rede viária, tais como, a pavimentação e a sinalização; 

• Restabelecer as condições de circulação e do pavimento em caso de derrame de fluidos ou 

existência de resíduos e fragmentos resultantes dos sinistros rodoviários; 

• Colaborar na implementação das medidas que intervenham nas áreas da educação e 

sensibilização; 

• Elaborar os concursos de aquisição de serviços, equipamentos e materiais; 

• Integrar as medidas propostas no PMSR no Plano de Atividades e Orçamento municipais; 

• Produzir e difundir os materiais de sensibilização; 

• Divulgar a aplicação das medidas do PMSR; 

• Implementar o OMSR; 

• Coordenar as operações de socorro. 

b) Entidades Policiais e do Sistema Integrado de Emergência Médica (PSP, GNR, INEM, 

CV) 

As Entidades Policiais e do Sistema Integrado de Emergência Médica deverão garantir: 

• Registo das coordenadas geográficas dos pontos de acidentes rodoviários; 
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• Divulgação das coordenadas geográficas; 

• Socorrer as vítimas dos acidentes de viação; 

• Assumir o comando das operações de socorro nos acidentes de viação; 

• Tomar conhecimento das ações do PMSR; 

• Colaborar na implementação do PMSR, sobretudo na dimensão estratégica da fiscalização. 

c) Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária deverá: 

• Tomar conhecimento das ações do PMSR; 

• Enviar dados relativos à sinistralidade; 

• Colaborar no acompanhamento da execução do Plano. 

d) Prevenção Rodoviária Portuguesa 

• Tomar conhecimento das ações do PMSR; 

• Colaborar na implementação de Ações de Formação e Sensibilização; 

• Partilhar informação de boas práticas de Prevenção Rodoviária, implementadas a nível 

nacional e internacional.  

• Colaborar no acompanhamento da execução do Plano. 

 

e) Infraestruturas de Portugal e Concessionárias (AEDL, BRISA, etc.) 

A Infraestruturas de Portugal e Concessionárias deverão: 

• Tomar conhecimento das ações do PMSR; 

• Colaborar na implementação de medidas na rede rodoviária. 

f) Empresas Públicas e Privadas de Transportes de Passageiros 

As empresas Públicas e Privadas de transporte de passageiros deverão: 

• Tomar conhecimento das ações do PMSR; 

• Colaborar na sensibilização dos utentes e na promoção da utilização dos transportes 

públicos (TP); 

• Informar o OMSR acerca das condições da rede viária. 

g) Divisão Municipal da Juventude, Agrupamentos Escolares e Estabelecimentos de 

Ensino 
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À Divisão Municipal da Juventude, Agrupamentos Escolares e Estabelecimentos de Ensino 

compete: 

• Tomar conhecimento das ações do PMSR; 

• Colaborar na implementação das medidas que intervenham nas áreas da educação e 

sensibilização; 

• Produzir e difundir os materiais de sensibilização. 
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4. CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA SINISTRALIDADE 

Este capítulo tem por objetivo fazer um diagnóstico da sinistralidade rodoviária no Município do 

Porto, focando os aspetos referentes à mobilidade e sua relação com a sinistralidade. 

Numa primeira abordagem, traça-se uma perspetiva do funcionamento da cidade ao nível do 

funcionamento do sistema viário e de mobilidade. Posteriormente, e com base nos dados relativos 

aos acidentes cedidos pela ANSR para o período compreendido entre 2010 e 2017, caracterizaram-

se os vários aspetos da sinistralidade rodoviária municipal.  

4.1 CIDADE E MOBILIDADE 

A cidade do Porto tem, atualmente, uma população de cerca de 215 mil habitantes, ocupando uma 

área de 41,5 km2 e integra-se na Área Metropolitana do Porto (AMP), esta com uma área de 

2041 km2 e cerca de 1,72 milhões de habitantes (considerando a população dos 17 municípios que 

constituem atualmente a AMP).  

Numa primeira fase, a AMP era apenas constituída por 9 municípios, passando posteriormente para 

14 e, atualmente a Grande Área Metropolitana do Porto é constituída por 17 Municípios: Arouca, 

Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, 

Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, Vila do 

Conde e Vila Nova de Gaia. 

De acordo com o Inquérito à Mobilidade realizado em 2017 (trata-se do último realizado), apesar de 

apenas representar 12,5% da população e 2,0% da área deste território (Tabela 2), o Porto revela-

se como principal foco gerador/atractor de viagens, representando 12,2% das viagens que ocorrem 

dentro da AMP. Para além disso, 24% do total de deslocações dentro da AMP têm como destino o 

município do Porto.  

Tabela 2 – Principais Indicadores de Mobilidade na AMP / Cidade do Porto 

Território Área3 (km2) População3 (2017) Total de viagens4 (2017) 

Portugal 92 226,60 10 291 027 N/A 

AMP 2 041,31 1 719 702 3 426 779 

Município do Porto 41,42 (2,0%) 214 587 (12,5%) 419 326 (12,2%) 

3 População Residente em 2017 (Fonte/Entidade: INE e PORDATA Última atualização:2018/06/15) 
4 Total de viagens dentro da AMP 2017 (Fonte/Entidade: INE – Inquérito à Mobilidade 2017) 
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Estes dados vêm reforçar a ideia do policentrismo da cidade face à região que, como será mostrado 

em secções posteriores, se reflete na análise dos dados de sinistralidade do Município, que se 

relacionam com a área e população. 

No que diz respeito à distribuição modal, verifica-se que tanto na AMP como no Município do Porto, 

o transporte individual (TI) é o principal meio usado com cerca de 67,6% e 48,0%, respetivamente 

(Figura 3 e Figura 4). Esta diferença da percentagem de TI do Município do Porto comparativamente 

à da área metropolitana onde está inserida poderá estar relacionada com a melhor oferta de 

transportes públicos e distância média (mais curta) das viagens realizadas no mesmo.  

 

Figura 3 – Mobilidade na AMP (Fonte: Inquérito à Mobilidade de 2017) 

 

Figura 4 – Mobilidade no Município do Porto (Fonte: Inquérito à Mobilidade de 2017) 

Para além disso, pode constatar-se que no Município do Porto há um maior uso de transportes 

públicos rodoviários (13,1%) e ferroviários (5,4%) do que na área metropolitana (8,4% e 2,8%, 

respetivamente). Pode ainda salientar-se que há um maior uso dos modos suaves (pedonal e 

67,6%1,3%

8,4%

2,8%

18,9%

Outros 1,0%

48,0%

1,1%
13,1%

5,4%

31,6%

Outros 0,8%
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velocípedes) no Município do Porto, cerca de 31,6%, do que na AMP onde esse valor se fica pelos 

18,9%.  

4.2 REDE VIÁRIA 

A rede rodoviária concelhia está dividida em eixos de diferentes tipologias, que têm objetivos e 

funcionalidades distintas no enquadramento da mobilidade local. De acordo com o Plano Diretor 

Municipal do Porto, republicado no Diário da República, II série, nº 207, de 25 de Outubro de 2012, 

a rede viária da cidade é hierarquizada de acordo com uma estratégia territorial de mobilidade, que 

visa dotar os diversos modos de transporte de condições de funcionamento compatíveis com a sua 

classificação.  

Para a persecução deste objetivo, o documento impõe parâmetros de dimensionamento e objetivos 

operacionais de acordo com as funções rodoviárias atribuídas a cada nível. Esta hierarquia 

rodoviária compreende os seguintes níveis e respetivas extensões aproximadas de vias (ver Figura 

5): 

• Rede classificada em PDM: 304 Km (45%) 

 Rede Nacional (a preto): 44 Km (14%) 

 Eixos estruturantes (a azul): 106 Km (34%) 

 Eixos complementares (a verde): 132 Km (43%) 

 Interníveis (a vermelho): 23 Km (7%) 

• Rede não classificada em PDM (arruamentos locais): 371 Km (55%) 

 

Figura 5 – Mapa hierarquia viária - PDM Porto 
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Quanto à jurisdição da rede rodoviária, dos cerca de 675 km de vias rodoviárias concelhias, refere-

se que 591 km (88%) estão sob gestão municipal e os restantes 84 km (12%) estão concessionados 

a outras entidades ou são referentes a canais de ligação interníveis (acessos da VCI). No que diz 

respeito às vias sob gestão de outras entidades e, conforme apresentado na Tabela 3, estas 

perfazem cerca de 52, 2 km de vias que se desenvolvem no Município do Porto. 

Tabela 3 – Jurisdição das vias não municipais localizadas no Município do Porto (Fonte: IMT) 

Via Concessão/Tutela Designação comum Extensão no Porto (km) 

A3 Brisa Concessão Rodoviária N/A 1,4 

A20 Infraestruturas de Portugal VCI 8,5 

A28 Infraestruturas de Portugal VCI/AEP 4,6 

A43 Infraestruturas de Portugal N/A 3,3 

EN 12 Infraestruturas de Portugal Circunvalação 33,3 

EN 13/14 Infraestruturas de Portugal Via Norte 1,1 

 

Destas vias, a maioria apresenta-se sob gestão direta da Infraestruturas de Portugal, assinaladas a 

amarelo na Figura 6, sendo apenas o troço da A3 marcada a verde na figura, concessionado à Brisa. 

 

Figura 6 – Identificação das vias que não estão sob gestão direta do município (Fonte: IP) 

4.3 SINISTRALIDADE NO PORTO 

A análise da sinistralidade da cidade do Porto teve por base os dados cedidos pela Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que identificam e agregam as diferentes variáveis dos 
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acidentes com vítimas. Conforme referido anteriormente, apesar do protocolo de cedência de dados 

entre a Polícia de Segurança Pública e o Município do Porto permitir a análise de todos os acidentes 

(com e sem vítimas), optou-se por apenas utilizar os primeiros.  

Esta decisão prende-se com fatores de índole prática, uma vez que toda a programação do trabalho 

foi delineada, numa 1ª fase em conjunto com os restantes municípios, optando-se por usar a mesma 

base de trabalho. Por outro lado, a ANSR é a entidade centralizadora do registo de acidentes que 

são do conhecimento das entidades fiscalizadoras (PSP e GNR). 

Pretende-se, através da caracterização dos acidentes com vítimas a 30 dias na cidade, encontrar 

tendências que ajudem à identificação dos locais mais perigosos e à seleção de medidas mais 

eficazes para a prossecução dos objetivos delineados.  

4.3.1 O Porto no contexto nacional e distrital 

No contexto nacional verifica-se que os distritos onde ocorrem mais acidentes com vítimas são, tal 

como esperado, os distritos de Lisboa e do Porto, respetivamente. Conforme percetível na Figura 7, 

aos elevados índices de sinistralidade estão associados os grandes aglomerados populacionais e, 

consequentemente, as viagens que os mesmos originam. De igual modo, verifica-se, também, que 

os distritos que se seguem com maior número de acidentes com vítimas e maior número de vítimas 

localizam-se no litoral e são também mais populosos.  

Por outro lado, ao avaliar o índice de acidentes por 1000 habitantes (mapa da direita na Figura 7) 

verifica-se uma maior homogeneidade territorial (média de 3,2 acidentes/1000hab.) e índices mais 

elevados em distritos com menor número total de acidentes com vítimas do que Lisboa e Porto, 

nomeadamente Faro, Leiria, Coimbra e Aveiro.  

Ao nível distrital verifica-se que os Municípios do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos são os que 

mais acidentes com vítimas registam (1050, 856 e 552, respetivamente), tal como se pode observar 

na Tabela 4. A este nível de análise, a justificação estará sobretudo relacionada com a exposição 

ao risco de cada município, seja por quilómetro de rede viária existente seja, sobretudo, pelo poder 

de geração/atração de viagens que detém.  

No caso do Porto, e conforme já referido anteriormente, ainda existe um policentrismo acentuado 

na geração de viagens para a cidade, facto que não está dissociado dos números de sinistralidade 

evidenciados.  
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Figura 7 – Número de acidentes com vítimas, total de vítimas e índice de acidentes por 1000 habitantes nos 

diferentes distritos em 2017 (Fonte: ANSR e INE) 

Analisando a gravidade dos acidentes, verifica-se que, apesar de existir um considerável número 

de acidentes com vítimas no Porto (1050), o índice de gravidade (relação entre o número de vítimas 

mortais e número de acidentes com vítimas) é dos mais baixos do distrito (0,9). Isto porque as 

vítimas dos acidentes no Município do Porto são 97,8% feridos leves, 1,4% feridos graves e apenas 

0,7% vítimas mortais. Neste sentido, os Municípios da Trofa, Amarante e Marco de Canaveses são 

os municípios que apresentam maior índice de gravidade dos acidentes, isto é maior número de 

vítimas mortais por número total de acidentes com vítimas. 

Tabela 4 – Principais Indicadores de sinistralidade no Distrito do Porto em 2017 (Fonte: ANSR) 

Município 
Acidentes c/ 

vitimas 
Vitimas 
Mortais 

Feridos 
graves 

Feridos 
leves 

Índice de 
gravidade 

Porto 1050 9 18 1227 0,9 

Vila Nova de Gaia 856 7 28 1048 0,8 

Matosinhos 552 3 7 645 0,5 

Gondomar 394 4 16 462 1,0 

Maia 382 8 10 454 2,1 

Vila do Conde 320 6 9 388 1,9 

Penafiel 317 3 7 426 0,9 

Paredes 299 6 8 380 2,0 

Valongo 247 3 9 295 1,2 
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Santo Tirso 240 1 7 321 0,4 

Felgueiras 207 3 6 267 1,4 

Póvoa de Varzim 204 1 5 258 0,5 

Amarante 197 6 7 254 3,0 

Marco de 
Canaveses 188 4 11 236 2,1 

Paços de Ferreira 174 1 8 222 0,6 

Lousada 157 2 3 207 1,3 

Trofa 150 5 8 187 3,3 

Baião 49 0 1 56 0,0 

 

4.3.2 Evolução da Sinistralidade 

De acordo com os dados da Figura 8 é possível verificar que nos últimos 7 anos tem existido uma 

tendência que aponta maioritariamente para a estabilização do número de acidentes com vítimas 

(média 907) e do número total de vítimas (1095), apesar do ligeiro aumento verificado no ano de 

2017. Verifica-se igualmente que no ano de 2012 e 2013 atingiram-se os valores mais baixos de 

sinistralidade, tendo existido uma redução significativa do número total de acidentes para um mínimo 

de 790 e 895, respetivamente. Nos anos seguintes (2014 a 2107) houve uma ligeira subida dos 

valores, estabilizando-se na ordem dos 960 acidentes/ano, dos quais resultaram cerca de 1152 

vítimas/ano.  

 

Figura 8 – Evolução do número de vítimas e de acidentes com vítimas no Município do Porto (Fonte: ANSR) 
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Realça-se, ainda, a relação direta verificada e esperada, entre o número de acidentes e o número 

de vítimas, isto é, a relação entre ambos mantém-se na ordem das 1,21 vítimas por acidente (com 

vítimas a 30 dias) registado.  

 

 

Da evolução do número de vítimas mortais e de feridos graves ilustrada na Figura 9, conclui-se que 

a estabilização verificada anteriormente não acompanha totalmente estes dados. Assim, no ano de 

2017, ano em que houve um pico no número total de vítimas (1222 vítimas), verifica-se que o número 

de feridos graves e de mortos apresenta valores mais baixos comparativamente a anos onde o 

número total de vítimas foi inferior. Esta inconsistência poderá ser explicada pela pouca 

expressividade da amostra estatística (mortos e feridos graves) em relação aos dados anteriores 

(que incluem também feridos ligeiros), e/ou a aleatoriedade das consequências mais graves de um 

acidente, o que torna tecnicamente difícil tentar traçar padrões explicativos em relação a esta 

matéria.  

 

Figura 9 – Evolução do número de vítimas mortais e feridos graves no Município do Porto (Fonte: ANSR) 

Ao analisar o peso do número de feridos ligeiros no número total de vítimas, verifica-se que estes 

representam cerca de 97,8% do total de vítimas (Figura 10), apresentando uma distribuição ao longo 

dos últimos 7 anos semelhante ao registado no número total de acidentes e número total de vítimas. 

Da análise da figura é fácil verificar a notória desproporção do número de feridos ligeiros em relação 

aos feridos graves (1,5%) e às vítimas mortais (0,7%). A reforçar esta ideia, temos que, em termos 
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médios, nos últimos 6 anos, a proporção do tipo de vítimas em relação ao número total de vítimas 

é de 97,8% para os feridos ligeiros, 1,3% para os feridos graves e apenas 0,9% para as vítimas 

mortais.  

Face ao exposto, pode concluir-se que a maior margem para a diminuição do número de vítimas se 

verifica na categoria dos feridos ligeiros, sendo aliás o único tipo de vítimas, dadas as dimensões 

das amostras existentes, que poderá ser mais relacionável com as ações concertadas que este 

documento pretende propor. 

 

Figura 10 – Relação entre tipo de vítimas e número total de vítimas no Município do Porto (Fonte: ANSR) 

 

 

4.3.3 Caracterização dos Acidentes  

Analisando a tipologia dos acidentes ocorridos no período de 2010 a 2017 (Figura 11) verifica-se 

que as colisões são o tipo de acidente mais frequente (cerca de 52% dos acidentes são colisões), 

originando, também, mais feridos leves. Estes números são seguidos pelos atropelamentos que, 

embora ocorrendo em menor número (representam cerca de 32% do total de acidentes com 
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Conclusões: 

C.2 Tendência de descida do número de vítimas mortais  

C.3 Peso muito significativo dos feridos ligeiros face aos restantes  

C.4 Feridos graves e mortos com valores muito inferiores face ao total de vítimas 

C.5 A maior margem para uma descida consolidada está no número de acidentes com feridos 

ligeiros 
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vítimas), geraram mais feridos graves e vítimas mortais, em número absoluto. Assim, e em termos 

médios, existiram mais feridos graves provocados por atropelamentos (aproximadamente 8 por ano) 

do que os provocados por outro tipo de acidentes (4 feridos graves com origem em colisões e 3 

devido a despistes).  

No que respeita ao número total de vítimas, e quando se analisam os dados em termos 

proporcionais, verifica-se que as colisões são o tipo de acidente que, em média, mais vítimas gera 

por acidente. Assim, e considerando apenas acidentes com vítimas, cada colisão gerou 1,31 vítimas, 

valor superior ao verificado nos despistes (1,15 vítimas) e nos atropelamentos (1,07 vítimas). Estes 

resultados poderão eventualmente ser explicados pelo facto de, nas colisões e nos despistes as 

vítimas serem, na generalidade dos casos, os ocupantes dos veículos. No entanto no caso dos 

atropelamentos é sobretudo o peão o elemento mais vulnerável a ferimentos que tende a ser vítima. 

Em termos absolutos, as colisões são claramente responsáveis pelo maior número de vítimas 

registadas (3 vítimas mortais, 4 feridos leves e 622 feridos ligeiros), o que poderá estar relacionado 

com o facto de este ser o tipo de acidente mais frequente (52%).  

 

 

Figura 11 – Vítimas e natureza de acidentes (média de 2010-2017) (Fonte: ANSR) 
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Na análise à média das vítimas por utente da via (Figura 12) verifica-se que existe uma prevalência 

dos peões na categoria de feridos graves, pois representam cerca de 58% das vítimas deste tipo, 

ficando os restantes 42% para os passageiros ou condutores. Se analisarmos separadamente o ano 

de 2017, vemos que esta tendência se altera, tendo os feridos graves na categoria de peão reduzido 

para 44% e na categoria de passageiros e condutores aumentado para 56%.  

Em relação às vítimas mortais, apesar de em anos anteriores se ter também verificado alguma 

variação, o ano de 2017 ficou marcado pelo registo de 9 vítimas mortais, sendo 1 correspondente a 

peões, 3 a passageiros e 2 a condutores. Deste modo, 2017 apresentou uma redução do número 

de vítimas mortais, nomeadamente no número de vítimas mortais da categoria de peões. No 

entanto, conforme já foi referido, este tipo de análise sofre sempre as implicações da (ainda mais) 

reduzida dimensão da amostra. 

 

Figura 12 – Vítimas por utente da via (Fonte: ANSR) 
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C.6 Prevalência das colisões e atropelamentos nos acidentes com vítimas  
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passageiro, facto que confirma as conclusões anteriores, demonstrando igualmente o “peso” dos 

utilizadores dos veículos (condutores vítimas e passageiros vítimas) no total dos feridos ligeiros 

registados.  

No que respeita à categoria dos veículos envolvidos em acidentes com vítimas (Figura 13) verifica-

se que, em termos médios, cerca de 54% dos feridos ligeiros circulam em veículos ligeiros ou 

pesados. Estes resultados deverão obviamente ser analisados com o distanciamento imposto pelo 

facto da utilização modal dos veículos a circular na cidade, no que se refere a motociclos ou 

bicicletas ser claramente inferior à dos veículos ligeiros/pesados. Deste modo, a taxa de exposição 

ao risco é distinta, facto que deve ser considerado na análise.  

A mesma análise realizada para a categoria dos feridos graves indicia a tendência já evidenciada 

anteriormente (conclusão C.7) no que respeita à prevalência nos mesmos dos peões. 

Nos acidentes com vítimas mortais, e sempre com as limitações já referidas em relação ao tamanho 

da amostra, constata-se que em média 51% das vítimas são peões, seguindo-se os veículos 

ligeiros/pesados com cerca de 37% e os motociclos/ciclomotores com 12%. No entanto, no ano de 

2017 ocorreu uma inversão desta tendência, tendo-se verificado que os peões apresentam a menor 

percentagem de vítimas mortais (11%) passando os veículos ligeiros/pesados a exibir a maior 

percentagem de vítimas mortais (56%).  

 

Figura 13 – Vítimas por categoria do veículo (Fonte: ANSR) 
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No que se refere aos grupos etários, e conforme demonstrado na Figura 14, os grupos com maior 

incidência na categoria de feridos graves e vítimas mortais são os de idade superior a 75 anos (entre 

os 60 e os 74 anos) e os de idade compreendida entre os 15 e os 29 anos. Um facto interessante é 

o reduzido número de acidentados com gravidade no grupo com menos de 14 anos, onde nos 

últimos 7 anos, em termos médios, apenas resultaram 0,9 feridos graves por ano e nenhuma vítima 

mortal. Uma justificação para estes números estará no facto de este grupo ser precisamente aquele 

que, por razões legais, não pode conduzir e, como consequência, realizar menos viagens, quer 

como passageiro, quer como peão (menor fator de exposição ao risco de acidente) do que os 

restantes grupos.  

Pela razão oposta, isto é maior mobilidade e consequente exposição ao risco de acidente, estão os 

grupos etários compreendidos entre os 15 e os 59 anos, o que poderá explicar o maior número de 

vítimas mortais e feridos graves verificados. No entanto, os elevados valores registados para o grupo 

etário compreendido entre os 60 e os 74 anos, bem como o grupo etário >= 75 anos poderá ter 

como explicação a maior debilidade física das vítimas.  

 

Figura 14 – Feridos graves e mortos por grupo etário – média 2010/2017 (Fonte: ANSR) 

Na categoria dos feridos ligeiros e comparativamente à análise anterior, a tendência de 
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experiência na condução, afiguram-se como as causas mais prováveis para estes resultados (Figura 

15). Seguem-se os grupos etários em idade ativa, também com elevado fator de mobilidade e 

exposição ao risco, tais como dos 30 aos 44 anos e dos 45 aos 59 anos, cujo excesso de confiança 

na condução, aliado por vezes ao cansaço, poderão contribuir para o elevado número de feridos 

leves.  

 

Figura 15 – Feridos ligeiros por grupo etário – média 2010/2017 (Fonte: ANSR) 

 

4.3.4 Jurisdição da via 

Analisando a evolução da distribuição do número total de acidentes com vítimas por gestor de via 

(Figura 16) verifica-se que em termos globais há uma tendência para a estagnação, sendo que a 

variação dos acidentes ocorridos em arruamentos municipais é superior à dos ocorridos na restante 

rede.  

Neste capítulo conclui-se que os acidentes com vítimas em arruamentos municipais representam 

cerca de 75% do total de acidentes com vítimas, contra os cerca de 25% das vias não geridas pelo 

Município do Porto. Por uma questão de simplicidade e, por não terem expressividade em análises 
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Figura 16 – Evolução do número de acidentes anuais por gestor de via (Fonte: ANSR adaptado) 

Passando à análise de impacto das vias no número de vítimas geradas (Figura 17), percebe-se que 

a relação número de vítimas em vias sob gestão municipal e sob outra gestão é sensivelmente a 

mesma à do número de acidentes (70% e 30%, respetivamente). Ao analisar-se com mais detalhe 

verificamos que, no caso das vias de gestão não municipal, o peso das vítimas é superior ao do 

número de acidentes o que permite inferir que, proporcionalmente, os acidentes na rede municipal 

geram menos feridos que nas restantes. Importa realçar que em 2017 houve uma redução do 

número de vítimas mortais nas vias sob gestão municipal comparativamente à média de 2010 a 

2016 (de 8 vítimas mortais para 5). 

 

Figura 17 – Evolução do número anual de vítimas por gestor de via (Fonte: ANSR adaptado) 
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importante para o aumento da exposição ao risco de acidentes mais graves. Para além disso, o 

município não poderá atuar nestas vias inviabilizando a aplicação das ações constantes deste 

PMSR.  

 

4.3.5 Hierarquia rodoviária 

Uma análise igualmente importante para o contexto municipal prende-se com o estudo da 

localização dos acidentes por hierarquia viária da via - prevista na Carta de Hierarquia Rodoviária 

do Plano Diretor Municipal do Porto. 

Conforme já referido, no Município do Porto existem cerca de 304 km de rede classificada e 355 km 

de rede não classificada, sendo o primeiro grupo composto pelas vias principais, que devem 

assegurar a acessibilidade de, para e na cidade, enquanto os restantes são arruamentos locais que 

se destinam à acessibilidade local. Note-se por último que, o facto de a rede ser classificada, não 

significa que seja rede de gestão municipal. De facto, a hierarquia rodoviária do PDM não distingue 

em termos de jurisdição, uma vez que se trata de uma classificação funcional, o que faz com que 

esta análise seja independente da anterior. De acordo com o exposto na Figura 18, no período entre 

2010 e 2017, cerca de 90% dos acidentes ocorreram na rede classificada, valores que estão em 

linha com o facto de serem estas as vias que absorvem grande parte do tráfego que circula no 

município.  

 

Figura 18 – Evolução do número de acidentes anuais por classificação viária do PDM Porto (Fonte: ANSR 

adaptado) 
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Conclusão: 

C.13 Cerca de 70% do total das vítimas e 75% dos acidentes ocorrem na rede rodoviária 

sob a gestão municipal 
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Numa análise mais fina às consequências destes acidentes, e considerando a média dos valores 

totais anuais dos últimos 7 anos (2010/2017), constata-se que a gravidade das vítimas resultantes 

dos acidentes, varia ligeiramente com a classificação da via. Assim, de acordo com a Figura 19, 

cerca de 96% das vítimas mortais ocorrem na rede classificada, valor que reduz para 91% nos 

feridos graves e 90% feridos ligeiros. No ano de 2017 verifica-se uma redução no número de vítimas 

mortais nas vias não classificadas (onde não se registou nenhuma vítima mortal) comparativamente 

à média entre os anos de 2010 e 2016. 

 

Figura 19 – Gravidade das vítimas por classificação viária do PDM Porto (Fonte: ANSR adaptado) 
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Figura 20 – Distribuição do tipo de acidentes anuais por classificação viária do PDM Porto (média 2010-2017) 

(Fonte: ANSR adaptado) 
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Boavista / Av.ª da Boavista / Avenida Boavista / Avenida da Boavista / AV BOAVISTA. Este 

facto obrigou a homogeneizar os nomes dos arruamentos de forma a melhor caracterizar 

os acidentes e permitir a sua posterior análise; 

• Existência de alguns acidentes onde não foi possível identificar o arruamento, isto apesar 

da frequência desta situação ter vindo a decrescer entre 2010 e 2017. Para se ter uma 

noção da ordem de grandeza, para o período de análise (2010/2017) não foi possível 

identificar o arruamento onde ocorreram 86 acidentes com vítimas de um total de 7371 

acidentes estudados. 
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C.14 Cerca de 90% dos acidentes ocorrem nas vias classificadas do PDM Porto 
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• A existência de vários acidentes onde não é possível identificar o local exato do mesmo 

através do número de polícia ou km onde ocorreu, apesar de ser possível localizar o 

arruamento. Note-se que este problema é especialmente premente nos arruamentos mais 

longos, perdendo-se neste caso, a possibilidade da sua consideração (acidentes não 

localizáveis) para a identificação dos troço/cruzamentos mais perigosos do arruamento. 

Esta situação cria dificuldades de identificação e posterior tratamento dos locais mais 

perigosos. No entanto, a localização dos acidentes através de coordenadas já se encontra 

disponível para os últimos 3 anos facilitando a identificação dos acidentes no Sistema de 

Informação Geográfica. 

Estas questões reforçam a importância e a necessidade da utilização de aparelhos de GPS que 

permitam a identificação das coordenadas do local onde ocorreram os acidentes, ou seja, que 

possibilitem perceber o local exato onde se deu a ocorrência. Com esta informação será mais fácil 

a determinação de pontos negros na estrutura viária do município, bem como a orientar os esforços 

técnicos na formulação de soluções para a redução da sinistralidade nos locais onde esta se 

concentra. 

Tendo em conta as condicionantes expostas, foi elaborada a Tabela 5, onde é possível verificar as 

vias onde ocorreram mais acidentes nos últimos anos. A análise desta tabela tem de considerar as 

seguintes limitações: 

• A fraca qualidade dos dados de origem pelos motivos já explicadas; 

• O facto da identificação se fazer com base no topónimo e que por isso aqueles arruamentos 

com maior extensão serão, em princípio, mais “localizáveis” pois são constituídos por mais 

troços; 

• A adicionar ao facto anterior, deve ter-se em conta que a toponímia de um arruamento na 

cidade Porto é, por norma muito estratificada, e que o nome do mesmo eixo rodoviário pode 

mudar a cada cruzamento ou entroncamento.  

 

Apesar das condicionantes expostas, resulta da sua análise que, em 2017: 

• As duas vias com mais acidentes com vítimas são a Via de Cintura Interna (VCI) e EN 12 

(Estrada da Circunvalação), sendo que ambas não estão sob jurisdição do Município. No 

período compreendido entre 2010 e 2016, estes eram já os arruamentos com maior número 

de acidentes; 

• Cerca de 57% dos acidentes com vítimas na cidade do Porto ocorrem em apenas 20 

arruamentos; 

• Nas 12 primeiras posições existem 3 arruamentos que não estão sob jurisdição municipal e 

que os restantes arruamentos são eixos urbanos estruturantes do PDM Porto. 
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• Em 5º lugar aparecem os dados referentes aos arruamentos cuja localização não foi 

determinada, o que demonstra que, apesar destes dados serem desvalorizáveis em 

análises globais, são muito significativos em análises mais locais. 

 

Tabela 5 – Identificação dos 20 arruamentos com maior acumulação de acidentes com vítimas em 2107 

(Fonte: ANSR) 

Posição e 
variação à 

média 
10/16 

Arruamento 
Classificada 

ou Não 
classificada 

Gestão 
Vítimas 
Mortais 

Feridos 

Nº de Acidentes 
% Acumulada 

Acidentes 
Graves Leves 

1º = VIA DE CINTURA INTERNA Classificada Outra 4 5 160 114 21,9 

2º = CRICUNVALAÇÃO (Estrada da) Classificada Outra 0 1 129 110 32,7 

3º = A.E.P. (Avenida da) Classificada Municipal 0 1 29 26 35,2 

4º ↑ BOAVISTA (Avenida da) Classificada Municipal 0 0 29 25 37,7 

5º ↑ INDETERMINADO   0 1 20 19 39,5 

6º ↑ COSTA CABRAL (Rua de) Classificada Municipal 0 0 19 19 41,4 

7º ↓ 
FERNÃO DE MAGALHÃES 
(Avenida de) 

Classificada Municipal 0 0 19 17 43,1 

8º ↑ GUSTAVO EIFFEL (Avenida de) Classificada Municipal 0 1 15 15 44,5 

9º ↓ AMIAL (Rua do) Classificada Municipal 0 0 13 13 45,8 

10º ↓ CAMPO ALEGRE (Rua do) Classificada Municipal 0 1 13 13 47,1 

11º ↑ ESTRADA NACIONAL 14 Classificada Outra 0 0 16 12 48,2 

12º ↑ D. MANUEL II (Rua de) Classificada Municipal 0 0 12 11 49,3 

13º = ALEGRIA (Rua da) Classificada Municipal 0 0 12 11 50,4 

14º ↑ JÚLIO DINIS (Rua de) Classificada Municipal 0 0 14 10 51,4 

15º ↓ FARIA GUIMARÃES (Rua de) Classificada Municipal 1 0 10 10 52,3 

16º ↓ 
MARECHAL GOMES DA COSTA 
(Avenida do) 

Classificada Municipal 0 0 10 10 53,3 

17º ↑ BRASIL (Avenida do) Classificada Municipal 0 0 9 9 54,2 

18º ↑ NOVA DA ALFÂNDEGA (Rua) Classificada Municipal 0 0 8 8 55,0 

19º ↑ 
MANUEL PINTO DE AZEVEDO 
(Rua de) 

Classificada Municipal 0 0 8 8 55,8 

20º ↑ FREIXO (Rua do) Classificada Municipal 0 0 8 8 56,6 

 

 

Conclusão: 

C.16 Cerca de 57% dos acidentes verificados na cidade ocorreram em apenas 20 arruamentos 
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Ao considerarmos apenas as vias sob gestão do Município do Porto, a tabela anterior sofre 

alterações, tornando-se a Avenida da A.E.P. e a Avenida da Boavista os arruamentos com o maior 

número de acidentes com respetivamente 26 e 25 acidentes com vítimas. Para além disso, os dados 

referentes aos arruamentos cuja localização não foi determinada aparecem na 3ª posição, o que 

demonstra mais uma vez o peso muito significativos dos mesmos em análises mais locais.  

Tabela 6 – Identificação dos 20 arruamentos sob jurisdição do Município com maior acumulação de acidentes 

com vítimas em 2107 (Fonte: ANSR) 

Posição e 
variação à 

média 
10/16 

Arruamento 
Classificada 

ou Não 
classificada 

Gestão 
Vítimas 
Mortais 

Feridos 

Nº de Acidentes 
% Acumulada 

Acidentes 
Graves Leves 

1º = A.E.P. (Avenida da) Classificada Municipal 0 1 29 26 3,3 

2º ↑ BOAVISTA (Avenida da) Classificada Municipal 0 0 29 25 6,5 

3º ↑ INDETERMINADO   0 0 20 19 9,0 

4º ↑ COSTA CABRAL (Rua de) Classificada Municipal 0 0 19 19 11,4 

5º ↓ 
FERNÃO DE MAGALHÃES 
(Avenida de) 

Classificada Municipal 0 0 19 17 13,6 

6º ↑ GUSTAVO EIFFEL (Avenida de) Classificada Municipal 0 1 15 15 15,5 

7º ↓ AMIAL (Rua do) Classificada Municipal 0 0 13 13 17,2 

8º ↓ CAMPO ALEGRE (Rua do) Classificada Municipal 0 1 13 13 18,9 

9º ↑ D. MANUEL II (Rua de) Classificada Municipal 0 0 12 11 20,3 

10º = ALEGRIA (Rua da) Classificada Municipal 0 0 12 11 21,7 

11º ↑ JÚLIO DINIS (Rua de) Classificada Municipal 0 0 14 10 23,0 

12º ↓ FARIA GUIMARÃES (Rua de) Classificada Municipal 1 0 10 10 24,3 

13º ↓ 
MARECHAL GOMES DA COSTA 
(Avenida do) 

Classificada Municipal 0 0 10 10 25,5 

14º ↑ BRASIL (Avenida do) Classificada Municipal 0 0 9 9 26,7 

15º ↑ NOVA DA ALFÂNDEGA (Rua) Classificada Municipal 0 0 8 8 27,7 

16º ↑ 
MANUEL PINTO DE AZEVEDO 
(Rua de) 

Classificada Municipal 0 0 8 8 28,8 

17º ↑ FREIXO (Rua do) Classificada Municipal 0 0 8 8 29,8 

18º ↓ CONSTITUIÇÃO (Rua da) Classificada Municipal 0 0 9 8 30,8 

19º ↑ ALIADOS (Avenida dos) Classificada Municipal 0 0 8 7 31,7 

20º ↓ Diogo Botelho (Rua de) Classificada Municipal 0 0 8 7 32,6 

 

Importa ainda salientar que na identificação dos 20 arruamentos sob gestão do Município com maior 

acumulação de acidentes com vítimas apenas um deles exibe uma vítima mortal (Rua de Faria 

Guimarães). As restantes 4 vítimas mortais ocorreram na Avenida do Dr. Antunes Guimarães (21ª 
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posição), Rua do Duque de Saldanha (30ª posição), Rua de Cinco de Outubro (37ª posição) e Rua 

de Vale Formoso (57ª posição).  

Da análise da Figura 6 verifica-se que são os arruamentos com maior extensão, classificados em 

PDM e com maior importância a nível de mobilidade que apresentam, tal como seria de esperar, o 

maior número de acidentes.  

No entanto, poderia ser importante ter em conta um indicador que permitisse avaliar o número de 

acidentes tendo em conta a extensão do arruamento de forma a permitir comparar arruamentos com 

extensões distintas. Deste modo, calculou-se o indicador número de acidentes por quilómetro e foi 

elaborada a Tabela 7 onde é possível verificar os 20 arruamentos ordenados pelo maior valor de 

indicador. Contudo, a análise desta tabela deve ter em conta as seguintes limitações: 

 Fraca qualidade dos dados de origem pelos motivos já explicados; 

 O facto da extensão utilizada para o cálculo do indicador (obtida através da plataforma 

GeoPorto) considerar a extensão por faixa de rodagem, contabilizando em cerca do dobro 

a extensão dos arruamentos que possuem duas faixas de rodagem, tais como, Avenida da 

Associação Empresarial de Portugal, Avenida da Boavista, entre outros; 

 A adicionar ao facto anterior, os arruamentos com duas faixas de rodagem ficam 

subvalorizados, diluindo o número de acidentes e tornando o indicador mais baixo e, 

consequentemente menos gravoso. 

 

Apesar das condicionantes expostas, resulta da sua análise que em 2017: 

 Os dois arruamentos cujo indicador número de acidentes/km é mais elevado são o Largo 

de S. João Novo e a Praça Rotary Internacional, sendo que ambas estão sob jurisdição do 

Município. No período compreendido entre 2010 e 2016, a Praça Rotary Internacional 

ocupava a primeira posição, isto é apresentava o maior número de acidentes por quilómetro; 

 Estes 20 arruamentos apenas contemplam 7% do total de acidentes com vítima no 

Município do Porto; 

 Todos os arruamentos em análise (20 primeiras posições) estão sob a gestão da Câmara 

Municipal do Porto. Contudo, existem 7 arruamentos que não se encontram classificados 

em PDM, isto é, trata-se de acessos locais. 
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Tabela 7 – Identificação dos 20 arruamentos com maior número de acidentes/km em 2017 (Fonte: ANSR) 

Posição e 
variação à 

média 
10/16 

Arruamento 
Classificada 

ou Não 
classificada 

Gestão 
Vítimas 
Mortais 

Feridos 
Nº de 

Acidentes 

Nº de 
Acidentes 

/km Graves Leves 

1º ↑ S. JOÃO NOVO (Largo de) Não classificada Municipal 0 0 1 1 48 

2º ↓ 
ROTARY INTERNACIONAL 
(Praça) 

Classificada Municipal 0 0 2 2 21 

3º ↑ 
D. AFONSO HENRIQUES 
(Avenida de) 

Classificada Municipal 0 0 4 4 18 

4º ↑ BOM SUCESSO (Praça do) Classificada Municipal 0 0 5 4 18 

5º ↑ S. DOMINGOS (Largo de) Não classificada Municipal 0 0 3 3 18 

6º ↑ MERCÊS (Rua das) Classificada Municipal 0 0 3 3 17 

7º ↑ BOLSA (Rua da) Não classificada Municipal 0 0 2 2 17 

8º ↑ 
Dr. ALFREDO MAGALHÃES (Rua 
do) 

Classificada Municipal 0 0 2 2 16 

9º ↑ D. MANUEL II (Rua de) Classificada Municipal 0 0 12 11 15 

10º ↑ 
CORONEL RAÚL PERES (Rua 
do) 

Classificada Municipal 0 0 7 6 14 

11º ↑ Dr. JOAQUIM COSTA (Rua do) Classificada Municipal 0 0 1 1 14 

12º ↑ ELÍSIO DE MELO (Rua de) Classificada Municipal 0 0 1 1 14 

13º ↑ POÇO DAS PATAS (Travessa do) Não classificada Municipal 0 0 1 1 14 

14º ↑ MONTE PEDRAL (Rua do) Não classificada Municipal 0 0 1 1 13 

15º ↑ GUSTAVO EIFFEL (Avenida de) Classificada Municipal 0 1 15 15 12 

16º ↑ D. JOÃO I (Praça de) Classificada Municipal 0 0 3 2 12 

17º ↑ 
MARQUÊS DE POMBAL (Praça 
do) 

Classificada Municipal 0 0 7 6 12 

18º ↑ S. BERNARDO (Rua de) Não classificada Municipal 0 0 1 1 11 

19º ↑ 
MESTRE ALBINO MOREIRA 
(Rua) 

Não classificada Municipal 0 0 1 1 11 

20º ↑ HEROISMO (Rua do) Classificada Municipal 0 0 6 6 11 

 
 

 

 

4.4 DIAGNÓSTICO 

Com base na caracterização da sinistralidade municipal realizada nos pontos anteriores foi possível 

selecionar um conjunto de conclusões parciais identificadas em cada subtema de análise. O resumo 

dos principais pontos que perfazem o diagnóstico da sinistralidade são: 

Conclusão: 

C.17 Elevado valor do indicador de nº acidentes com vítimas/km em arruamentos com menor 

extensão e não classificados em PDM (acessos locais)  
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Evolução da sinistralidade 

C.1 Estabilização do número de acidentes e vítimas; 

C.2 Tendência de descida do número de vítimas mortais;  

C.3 Peso muito significativo dos feridos ligeiros face aos restantes;  

C.4 Feridos graves e mortos com valores muito inferiores face ao total de vítimas; 

C.5 A maior margem para uma descida consolidada está no número de acidentes com feridos 

ligeiros. 

 

Caracterização 

C.6 Prevalência das colisões e atropelamentos nos acidentes com vítimas; 

C.7 Atropelamento é o tipo de acidente que mais feridos graves e vítimas mortais origina; 

C.8 Colisão é o tipo de acidente mais frequente e que gera mais vítimas;  

C.9 Prevalência dos peões nos feridos graves;   

C.10 Em termos absolutos, os condutores são o principal grupo de vítimas; 

C.11 Grupos >= 75 anos, 60-74 e 15-29 anos têm mais “peso” nas vítimas mortais e feridos graves; 

C.12 Nos feridos ligeiros, os grupos etários com mais vítimas são os que têm, em princípio, maior 

mobilidade. 

 

Jurisdição 

C.13 Cerca de 70% do total das vítimas e 75% dos acidentes ocorrem na rede rodoviária sob a 

gestão municipal. 

 

Hierarquia Rodoviária 

C.14 Cerca de 90% dos acidentes ocorrem nas vias classificadas do PDM Porto; 

C.15 Prevalência das colisões nas vias classificadas (50%) face aos restantes tipos de acidentes.  

 

Localização 

C.16 Cerca de 57% dos acidentes verificados na cidade ocorreram em apenas 20 arruamentos; 
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C.17 Elevado valor do indicador de nº acidentes com vítimas/km em arruamentos com menor 

extensão e não classificados em PDM (acessos locais).  
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5. DEFINIÇÃO DE METAS E OBJETIVOS 

O principal objetivo de um Plano de Segurança Rodoviário é a redução do número de acidentes e 

vítimas ou, idealmente, a não existência de vítimas, através da melhoria das condições de 

segurança da infraestrutura sob gestão do município, da educação, formação e consciencialização 

de todos os intervenientes no ambiente rodoviário. Tendo em conta o diagnóstico da sinistralidade 

no Município do Porto, foi possível estabelecer os seguintes objetivos: 

• Atuação apenas nas vias sob gestão da Câmara Municipal do Porto, com enfoque na 

redução do número de colisões e atropelamentos; 

• Promover a fiscalização das infraestruturas; 

• Comunicação focada em factos, promovendo a consciencialização, educação, 

formação e participação dos diferentes utentes; 

• Melhoria e otimização do socorro às vítimas; 

• Fomentar a gestão da segurança rodoviária.  

Importa salientar que deverá ser reportado às entidades responsáveis pela gestão das vias não 

pertencentes ao Município, os dados relativos à sinistralidade rodoviária das mesmas. Apesar dos 

objetivos quantitativos do Município não contemplarem estas vias, existem ações de 

informação/sensibilização à população que poderão ter efeitos positivos na redução da 

sinistralidade, quer nas vias sob gestão no Município, quer nas restantes. 

A aplicação da Matriz Haddon (Tabela 8) permite identificar as áreas de intervenção do município, 

esquematizando de forma organizada um conjunto de objetivos e a definição de instrumentos de 

modo a atingir as metas propostas.  

Tabela 8 – Aplicação da Matriz Haddon à sinistralidade rodoviária no Município do Porto 

 Fatores determinantes 

 
Comportamento dos 

utentes 
Veículo e 

Equipamento 
Meio envolvente e 

Infraestrutura 
Sócio culturais e 

ambientais 

Antes do 
Acidente 

 
Soluções de 
segurança ativa 

Conceção, construção, 
sinalização, 
conservação e 
requalificação das vias; 

Estacionamento 

Controlo automático de 
velocidade 

Educação cívica e 
escolar; 

Incentivo à adoção 
de comportamentos 
mais seguros; 

Educação para a 
condução; 

Educação contínua  

No 
acidente 

  
Melhoria da capacidade 
de aviso 

O socorro (aviso e 
auxilio) como 
prioridade cívica 
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Depois do 
Acidente 

Avaliação do 
comportamento dos 
condutores envolvidos 

 

Estudo dos veículos 
envolvidos em 
acidentes 

Investigação de 
acidentes; 

Análise e correção de 
pontos negros e zonas 
de acumulação de 
acidentes; 

Melhoria da capacidade 
de intervenção (meios 
de socorro e da rede 
municipal de 
assistência) 

Educação para o 
socorrismo, suporte 
básico de vida 

 

À Matriz Haddon estão associadas Ações Transversais (Tabela 9) comuns aos fatores 

determinantes e que irão incentivar uma ação coordenada e mais eficiente de todas as entidades 

envolvidas na aplicação do PMSR. Isto porque parte do problema não depende da ação direta do 

município, sendo necessária a cooperação com outras entidades, no sentido de sensibilizar para a 

sua responsabilidade na problemática da segurança rodoviária. 

Tabela 9 – Ações Transversais 

Ações Transversais 

Cooperação 
Ação sistemática para a coordenação de esforços e atuação entre todas as 
entidades envolvidas na segurança rodoviária a nível municipal, intermunicipal e 
internacional 

Fiscalização 
Sistematização das ações dirigidas aos fatores de risco e às prioridades do PMSR 
no contexto de diretivas nacionais e europeias 

Comunicação 
A Segurança Rodoviária como Desafio Municipal – Tema de campanha genérica, 
transversal a todo o PMSR; Definição de segmentos alvo e comunicação dirigida, 
de acordo com os objetivos estratégicos 

Estudos 
Aprofundamento dos estudos realizados, considerando os objetivos do PMSR e a 
necessidade de harmonizar os estudos técnicos e de opinião a nível nacional 

 

5.1 OBJETIVOS QUANTITATIVOS  

Após análise da sinistralidade rodoviária no município, é importante minimizar os problemas 

identificados, de forma a definir as metas para a redução do número de acidentes e de vítimas. De 

acordo com a ANSR, e sem prejuízo de serem criados pelo Município indicadores individuais, os 

PMSR que sejam apoiados por esta entidade deverão apresentar os seguintes indicadores: 

a) Indicador de Gravidade (IG)  

Trata-se de um indicador abrangente da sinistralidade com vítimas devido à grande diferença de 

dimensão, tráfego, parque rodoviário e desenvolvimento de cada município. Este indicador relaciona 

o número de mortos (M), de feridos graves (FG) e de feridos ligeiros (FL) e calcula-se tendo em 

conta a seguinte fórmula: 

IG = (100 × M) + (10 × FG) + (3 × FL) 
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b) Indicador de Sinistralidade Rodoviária Municipal (ISRM) 

Para evitar as elevadas variações do indicador devido a fenómenos pontuais e garantir a necessária 

visão de longo prazo que os fenómenos da sinistralidade rodoviária exigem, optou-se por utilizar 

médias móveis na determinação do ISRM. Neste sentido, o ano N (aquele a que se refere o indicador 

ISRMN) terá um peso de 100%, enquanto os anos precedentes têm um peso inferior nomeadamente, 

N-1 terá um peso de 66% e o ano N-2 um peso de 33%: 

ISRMN = (IGN + (2/3 × IGN-1) + (1/3 ×IGN-2)) / 2 

O cálculo dos indicadores mencionados para o Município do Porto podem ser consultados na Tabela 

10, a qual mostra ainda valores de dois municípios limítrofes, dos Municípios do Porto e Lisboa, 

Área Metropolitana do Porto e Portugal para efeitos de comparação. Importa salientar que os valores 

do indicador de gravidade municipal apresentados, contabilizam a sinistralidade ocorrida nas 

autoestradas, apesar de a ANSR aconselhar não os contabilizar, uma vez que na grande maioria 

dos municípios esse tráfego é apenas de passagem.  

Tal como se pode constatar, o Município do Porto apresenta indicadores de gravidade e de 

sinistralidade superiores a Vila Nova de Gaia e Matosinhos no entanto, comparativamente ao 

Município de Lisboa o indicador de sinistralidade rodoviária é 62% inferior. Quando se compara o 

ISMR do Município do Porto com o da AMP e Portugal, pode constatar-se que apenas correspondem 

a 15,7% e a 2,2%, respetivamente. Estes resultados mostram que o Porto não foi dos municípios 

que, nos últimos 3 anos, mais contribuiu para o agravamento deste indicador, quer a nível da área 

metropolitana, quer a nível nacional.  

Tabela 10 – Indicador de gravidade e indicador de sinistralidade rodoviária municipal 

 2015 2016 2017 
ISMR17 

 M FG FL IG15 M FG FL IG16 M FG FL IG17 

Porto 8 14 1104 4252 7 15 1113 4189 9 18 1195 4665 4438 

V. N. Gaia 8 26 923 3829 5 28 985 3735 7 28 1048 4124 3945 

Matosinhos 7 12 589 2587 6 7 648 2614 3 7 645 2305 2455 

AMP 56 173 6382 26476 53 164 6640 26860 75 166 6847 29701 28217 

Lisboa 18 76 3275 12385 12 57 3149 11217 17 90 2962 11486 11546 

Portugal 593 2148 38808 197204 563 1999 39106 193608 602 2117 41776 206698 200752 

 

Tal como a ANSR refere, para o aprofundamento dos estudos sobre o sistema de mobilidade local, 

é aconselhável que os municípios adotem outros indicadores. Desta forma é possível uma melhor 

comparação e evolução intermunicipal da sinistralidade rodoviária, atenuando alguma da influência 

dos fatores de dimensão e desenvolvimentos de cada município.  
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Neste sentido, optou-se por avaliar outros indicadores e compará-los com diferentes municípios, 

com a AMP e a nível Nacional (Tabela 11), sendo eles: 

c) Indicador de Gravidade por mil habitantes (IG17/103hab.) 

Este indicador (IG17/103hab.) permite relacionar a população residente de cada município, área 

metropolitana ou a nível nacional com os dados de sinistralidade com vítimas.  

d) Indicador de Gravidade por Extensão da Rede Viária (IG17/extensão)  

Trata-se de um indicador que permite relacionar a extensão da rede viária do município, área 

metropolitana ou a nível nacional com os dados de sinistralidade com vítimas.  

Da análise do indicador de gravidade pela população residente verifica-se que o Município do Porto 

apresenta um valor de indicador de gravidade inferior (22) comparativamente ao Município de 

Lisboa, que apresenta um indicador de gravidade de 23. No entanto, quando comparados com a 

média nacional (20) estes dois municípios apresentam valores ligeiramente superiores. Para além 

disso, o Município do Porto exibe um indicador de gravidade superior à média da AMP, bem como 

dos municípios de Vila Nova de Gaia e Matosinhos. O facto do Município do Porto ser um dos 

principais polos geradores de viagens provenientes de outros municípios pode justificar este valor 

de indicador de gravidade comparativamente aos restantes municípios.  

Por sua vez, ao analisar o indicador de gravidade pela extensão da rede viária o Município do Porto 

(8) por comparação quer com o Município de Lisboa (21), quer a nível nacional (14), apresenta um 

valor de indicador bastante inferior (62% e 46%, respetivamente). Todavia, comparativamente à 

AMP, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, o Município do Porto apresenta um valor de indicador duas 

vezes superior, que pode ser explicada pelo maior número de acidentes rodoviários numa menor 

extensão de rede viária.  

Tabela 11 – Indicador de gravidade pela população existente e extensão da rede viária 

 ISRM17 
População 
residente3 

IG17/103 hab. 
Extensão5 

(km) 
IG17/extensão 

Porto 4438 214587 22 593 8 

V. N. Gaia 3945 299820 14 1403 3 

Matosinhos 2455 173753 13 567 4 

AMP 28217 1719702 17 9667 3 

Lisboa 11546 506088 23 553 21 

Portugal 200752 10291027 20 14331 14 

3 População Residente em 2017 (Fonte/Entidade: INE e PORDATA Última atualização:2018/06/15)  
5 Estradas de Portugal, S.A. (até 2010) | INE | IMT (a partir de 2011), PORDATA, Câmara Municipal de Lisboa 
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Tendo em conta o diagnóstico e diretivas nacionais, na pretensão do município em baixar os seus 

índices de sinistralidade, foram enquadradas duas metas ambiciosas, mas realistas.  

A este respeito o município do Porto propõe-se diminuir em 30% os acidentes com vítimas 

até 2021 (Figura 21) nas vias sob sua gestão, bem como diminuir tendencialmente para zero 

“0” o número de vítimas mortais no mesmo período, através da implementação das ações 

propostas neste documento. Pretende-se, assim, reduzir o número de acidentes com vítimas 

nas vias sob gestão do município de 756 para 529 e, ao mesmo tempo, reduzir o número de 

vítimas mortais para zero “0” até 2021.  

 

Figura 21 – Evolução do número de acidentes até 2021 (objetivo quantitativo) 

 

Figura 22 – Evolução do número de vítimas mortais até 2021 nas vias sob gestão do Município (objetivo 

quantitativo) 
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De referir que estas metas vão para além dos objetivos estabelecidos pelo PENSE 2020, o que 

permitirá, caso venham a ser alcançadas, que o Município do Porto atinja valores inferiores aos 

registados em 2012, ano de mais baixa sinistralidade com vítimas da última década e não apresente 

nenhuma vítima mortal. 

5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) 

Tendo por base os objetivos estratégicos fixados no PENSE 2020, que foram adaptados da 

classificação da “Década de Ação para a Segurança no Trânsito 2011-2020”, para permitir uma 

melhor comparação com países de referência da evolução, foram adotados os seguintes Objetivos 

Estratégicos para o Município do Porto: 

OE 1 – Melhorar a Gestão da Segurança Rodoviária  

Tem como principal objetivo conhecer de forma mais aprofundada a sinistralidade rodoviária do 

Município, bem como do sistema de transporte rodoviário, quer no que se refere à sua 

caracterização e causas, quer no que respeita às suas consequências. Este conhecimento irá 

permitir atuar de forma mais consistente e metódica, melhorando os resultados e otimizando os 

recursos. Para além disso, é importante melhorar o acompanhamento e a fiscalização, assim como 

o sancionamento.  

OE 2 – Utilizadores Mais Seguros 

Sendo o Fator Humano aquele que mais contribui para a sinistralidade rodoviária, este objetivo 

estratégico pretende fomentar a educação formal e informal de todos os utentes da via (crianças, 

jovens, adultos e idosos) e a prática de comportamentos mais seguros. 

OE 3 – Infraestruturas Mais Seguras 

Apesar de Portugal possuir uma rede rodoviária nacional estabilizada, composta na sua grande 

maioria por autoestradas consideradas a nível internacional das mais seguras, não existem 

instrumentos de avaliação e classificação do seu risco, nem ferramentas de gestão da sua 

segurança. Deste modo este objetivo estratégico pretende tornar não só a rede viária, mas também 

a rede pedonal, mais seguras, reduzindo alguns dos fatores de risco.  

OE 5 – Melhorar a Assistência e o Apoio às Vítimas 

A rapidez e a qualidade de resposta no socorro às vítimas da sinistralidade rodoviária, através de 

meios humanos e materiais, são essenciais para reduzir as consequências dos mesmos. Como tal, 

todo o processo de assistência e apoio às vítimas deve ser otimizado ao longo da cadeia de 

intervenientes. 

Uma vez que o Plano Municipal de Segurança Rodoviária do Município do Porto apenas se cinge a 

ações diretas do município, o objetivo estratégico OE4 – Veículos Mais Seguros, contemplados nos 

objetivos estratégicos a nível nacional, não será contemplado no atual PMSR as medidas de 
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fiscalização das condições do parque de viaturas apenas podem ser garantidas pela Polícia de 

Segurança Pública. Tal não significa porém que o município não inclua nas suas ações, 

nomeadamente ações de formação e sensibilização, medidas e informação direcionadas para esse 

objetivo estratégico. 

5.3 OBJETIVOS OPERACIONAIS (OO) 

Os Objetivos Operacionais foram definidos tendo por base as áreas consideradas críticas (Matriz 

de Haddon), de modo a alcançar as metas específicas dos Objetivos Estratégicos. Em seguida 

serão apresentados os diferentes Objetivos Operacionais associados ao respetivo Objetivo 

Estratégico:   

Objetivo Estratégico 1 – Melhorar a Gestão da Segurança Rodoviária  

OO 1 – Melhorar o sistema de recolha, tratamento e disponibilização da informação sobre segurança 

rodoviária, incluindo os dados relativos ao atropelamento de animais na via pública;  

OO 2 – Melhorar a legislação, a fiscalização e o sancionamento; 

OO 3 – Reforçar a alocação de recursos financeiros para a segurança rodoviária. 

 

Objetivo Estratégico 2 – Utilizadores Mais Seguros 

OO 4 – Promover a educação e a formação para o desenvolvimento de uma Cultura de Segurança 

Rodoviária, em articulação com o quadro em que se desenvolve a Educação para a Cidadania; 

OO 5 – Desenvolver programas específicos de promoção de comportamentos seguros. 

 

Objetivo Estratégico 3 – Infraestruturas Mais Seguras 

OO 9 – Promover a melhoria da Rede Rodoviária Municipal; 

OO 14 – Promover a melhoria das condições de segurança no atravessamento pedonal.  

 

Objetivo Estratégico 5 – Melhorar a Assistência e o Apoio às Vítimas 

OO 12 – Promover a otimização do socorro, do tratamento e da reabilitação das vítimas da 

sinistralidade rodoviária, incluindo a otimização do socorro a animais atropelados. 
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6. IMPLEMENTAÇÃO E AÇÕES DO PMSR 

6.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PMSR 

A implementação e execução das ações contempladas no PMSR será da responsabilidade de um 

gestor do Plano que, para além da sua execução, deverá criar as condições para a inscrição do 

PMSR no Plano de Atividades da Câmara Municipal. Este gestor do Plano reportará ao Presidente 

da Câmara Municipal ou ao Vereador com competência delegadas para a área dos transportes.  

Cada ação terá um responsável pela sua execução, designado por gestor da Ação, incluindo a 

definição do cronograma detalhado e pela sua integração no Plano de Atividades do serviço 

envolvido. 

O controlo da execução do Plano tem como objetivo garantir que cada ação seja concretizada de 

acordo com o planeado e de forma a criar condições para que os objetivos propostos no PMSR 

sejam atingidos. Assim, esta ação de controlo deverá ter em consideração o grau de execução das 

ações propostas e assegurar a devida monitorização dos indicadores de progresso financeiros e 

temporais. 

Note-se que, face à dinâmica das cidades e das diferentes variáveis que interferem com a temática 

da segurança rodoviária, torna-se difícil estabelecer metas e medidas concretas para um longo 

prazo, pelo que periodicamente poderá existir um reajustamento das ações propostas (e 

correspondentes estimativas orçamentais e de execução temporal) e até uma redefinição de 

objetivos. 

Conforme já referido, o Observatório Municipal de Segurança Rodoviária (OMSR) será responsável 

pela monitorização do PMSR. Nesse sentido, a relação entre este e a Direção Municipal de 

Mobilidade e Transportes deverá ser o mais estreita possível, de forma a otimizar os processos de 

acolhimento, tratamento e resolução dos problemas detetados.  

6.2 AÇÕES DO PMSR 

Concluída a definição das entidades a envolver será necessário definir as ações que irão fazer parte 

do PMSR. Na Tabela 13 foram identificadas várias ações e respetivas medidas que envolvem 

diferentes entidades. Para cada uma das ações a implementar no PMSR, deverá ser preenchida 

uma ficha individual de ação, onde deverá constar as medidas a realizar, a descrição das mesmas, 

metas a atingir, indicadores para monitorização/avaliação, prazo/periocidade de execução, gestor 

da ação, interlocutor da ação e entidades envolvidas. Todas estas fichas individuais de ações (que 

podem ser consultadas no Anexo I) deverão ser revistas periodicamente e enquadradas, quer nos 

planos de trabalhos dos serviços envolvidos, quer no Plano de Atividades e Orçamento, de cada 

ano.  
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De referir também que as ações que irão ser implementadas no PMSR já se encontram agrupadas 

nos diferentes objetivos estratégicos delineados pela estratégia do PENSE 2020, bem como pelos 

objetivos operacionais. O custo global da implementação das ações contempladas no PMSR é de 

cerca de 1 854 450,56 €/ano, distribuindo-se por cada objetivo estratégico, tal como mostra a Tabela 

12 e Figura 23. 

Tabela 12 – Custos estimados por objetivo estratégico 

Objetivo Estratégico Estimativa Custo (€/ano) 

OE 1 – Melhorar a gestão da segurança rodoviária 94 846,56 

OE 2 – Utilizadores mais seguros 32 979,00 

OE 3 – Infraestruturas mais segura  1 725 625,00 

OE 5 – Melhorar a assistência e o apoio às vítimas 1 000,00 

 

  

Figura 23 – Distribuição dos custos estimados por objetivo estratégico 

Note-se por último, que na fase da elaboração do presente Plano, apenas foram contactados os 

serviços municipais que serão responsáveis pela execução das ações. Após a aprovação do plano 

e durante a sua fase de execução, as restantes entidades serão contactadas pelos respetivos 

Gestores de Ação. 

 

 

94 846,56 €
5,1%

32 979,00 €
1,8%
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Tabela 13 – Ações e Medidas do Plano Municipal de Segurança Rodoviária 

Objetivo Estratégico PENSE 2020 Objetivo Operacional Ação Medidas Entidade responsável Outras entidades envolvidas 

OE 1 – MELHORAR A GESTÃO 
DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

OO 1 – Melhorar o sistema de 
recolha, tratamento e 
disponibilização da informação 
sobre segurança rodoviária, 
incluindo os dados relativos ao 
atropelamento de animais na via 
pública.  

A - Melhorar a informação dos 
acidentes e do cadastro digital 

Georreferenciação dos acidentes 

CMP - Direção Municipal de 
Mobilidade e Transportes  

CMP - Direção Municipal de 
Sistemas de Informação 

Desenvolvimento do cadastro digital e criação de mecanismos de 
atualização 

ANSR - Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária 

B - Carta Municipal de 
Sinistralidade Rodoviária 

Desenvolvimento e publicação da Carta Municipal de Sinistralidade 
Rodoviária: mapeamento dos acidentes em cada ano 

CMP - Direção Municipal de 
Mobilidade e Transportes 

N/A 

OO 2 – Melhorar a legislação, 
fiscalização e o sancionamento 

C - Fiscalização de estacionamento 
abusivo 

Aumentar a fiscalização de estacionamento abusivo CMP - Polícia Municipal N/A 

OO 3 – Melhorar o sistema de 
alocação de recursos financeiros 
para a segurança rodoviária 

D - Programação da manutenção 
na via pública em articulação com 
PMSR 

Definição das zonas de acumulação de acidentes 

CMP - Direção Municipal de 
Mobilidade e Transportes 

CMP - Divisão Municipal de 
Comunicação e Promoção 

Definição das zonas de proteção o peão 

Monitorização realizada às zonas de acumulação de acidentes 
intervencionadas 

OE 2 – UTILIZADORES MAIS 
SEGUROS 

OO 4 – Promover a educação e a 
formação para o desenvolvimento 
de uma Cultura de Segurança 
Rodoviária em articulação com o 
quadro em que se desenvolve a 
Educação para a Cidadania 

A - Educação/Sensibilização para a 
segurança rodoviária no Pré-
Escolar 

Desenvolvimento de um programa de ações no âmbito da educação 
para a segurança rodoviária, nomeadamente: 

CMP - Direção Municipal de 
Educação  

CMP - Departamento Municipal de 
Proteção Civil 

- Distribuição de kit´s de material de segurança; 

- Disseminação de material informativo nas escolas; 

CMP - Polícia Municipal 
CMP - Divisão Municipal de 
Comunicação e Promoção 

- Calendarização das visitas às escolinhas de trânsito existentes. 

B - Educação/Sensibilização para a 
segurança rodoviária no Ensino 
Básico  

Desenvolvimento de um programa de ações no âmbito da educação 
para a segurança rodoviária, nomeadamente: 

CMP - Direção Municipal de 
Educação  

CMP - Departamento Municipal de 
Proteção Civil 

- Concurso anual de trabalhos sobre a temática; 
CMP - Divisão Municipal de 
Comunicação e Promoção 

- Caravana da Segurança Rodoviária 2019; 
CMP - Divisão Municipal da 

Juventude 

- Disseminação de material informativo nas escolas; 

CMP - Polícia Municipal 

CMP - Direção Municipal de 
Mobilidade e Transportes 

- Prolongamento da Ação Escola Segura; Área Metropolitana do Porto 

'- Calendarização das visitas às escolinhas de trânsito existentes. Agrupamentos de Escolas 

  Polícia de Segurança Pública 
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C - Educação/Sensibilização para a 
segurança rodoviária no Ensino 
Secundário 

Promoção de ações de sensibilização para a segurança rodoviária 

CMP - Polícia Municipal 

CMP - Direção Municipal de 
Mobilidade e Transportes 

CMP - Departamento Municipal de 
Proteção Civil 

Área Metropolitana do Porto 

Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto, S.A. 

Promoção de ações de sensibilização para o uso do transporte público 

Metro do Porto 

Comboios de Portugal 

Operadores ANTROP 

Táxis 

D - Sensibilização para a 
segurança rodoviária junto das 
Associações de Pais 

Promoção de ações de sensibilização junto de associações de pais CMP - Polícia Municipal 

CMP - Direção Municipal de 
Educação  

PSP Porto  

E - Sensibilização para a 
segurança rodoviária junto dos 
idosos 

Promoção de ações de sensibilização envolvendo os mais idosos 
CMP - Departamento Municipal de 

Coesão Social 

CMP - Direção Municipal de 
Mobilidade e Transportes 

Juntas de freguesia 

Centros de Dia 

Universidade Sénior 

OO 5 – Desenvolver programas 
específicos de promoção de 
comportamentos seguros 

F - Promoção do uso de 
transportes públicos no período 
noturno 

Promoção do uso de transportes públicos melhorando as condições de 
utilização nas noites de fim-de-semana e de épocas/dias festivos e de 
grandes eventos 

CMP - Departamento Municipal de 
Comunicação e Promoção 

Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto, S.A. 

Metro do Porto 

G - Promoção de ações de 
informação/sensibilização sobre a 
temática da segurança rodoviária 

Promoção de ações de informação/sensibilização para a segurança 
rodoviária 

CMP - Direção Municipal de 
Mobilidade e Transportes  

CMP - Divisão Municipal de 
Comunicação e Promoção 
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OE 3 – INFRAESTRUTURA MAIS 
SEGURA  

OO 14 – Promover a melhoria das 
condições de segurança no 
atravessamento pedonal 

A - Melhoria das zonas de 
atravessamento e/ou conflito entre 
peão/rodovia  

Diagnóstico das zonas de atravessamento e/ou conflito entre 
peão/rodovia 

CMP - Direção Municipal de 
Mobilidade e Transportes 

Entidade externa 

B - Melhoria das condições de 
segurança das travessias pedonais 

Elaboração e implementação de projetos nos locais identificados como 
passadeiras prioritárias (medida reativa) 

CMP - Direção Municipal de 
Mobilidade e Transportes 

Gestão e Obras do Porto, EM 

Divisão Municipal de Estrutura 
Verde 

Elaboração e implementação de projetos com vista à eliminação dos 
conflitos existentes (medida preventiva) 

Direção Municipal de Urbanismo 

Prestadores de serviços - 
Semáforos 

OO 9 – Promover a melhoria da 
Rede Rodoviária Municipal 

C - Projetos de melhoria das 
condições de segurança rodoviária 

Elaboração e implementação de projetos para as zonas de acumulação 
de acidentes (medida reativa) 

CMP - Direção Municipal de 
Mobilidade e Transportes 

Águas do Porto, EM 

Gestão e Obras do Porto, EM 

Melhorar as condições de segurança da circulação rodoviária nos 
arruamentos do Município do Porto (medida preventiva) 

Domus Social, EM 

Direção Municipal de Urbanismo 

D - Estabilização de taludes 
Melhoria das condições de segurança pedonal e rodoviária através da 
avaliação da estabilização dos taludes 

CMP - Departamento Municipal de 
Proteção Civil 

Gestão e Obras do Porto, EM 

Domus Social, EM 

OE 5 – MELHORAR A 
ASSISTÊNCIA E O APOIO ÀS 
VÍTIMAS  

OO 12 – Promover a otimização do 
socorro, do tratamento e da 
reabilitação das vítimas da 
sinistralidade rodoviária, incluindo a 
otimização do socorro a animais 
atropelados.  

A - Introduzir cursos de primeiros 
socorros e de suporte básico de 
vida no ensino secundário e na 
obtenção da carta de condução 

Promover a articulação com entidades habilitadas em formação da 
população escolar e dos futuros condutores em primeiros socorros e 
suporte básico de vida (SBV), nomeadamente BSB, INEM e CRUZ 
Vermelha 

CMP - Departamento Municipal de 
Proteção Civil 

Batalhão de Sapadores Bombeiros 

INEM 

Cruz Vermelha Portuguesa 
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7. ANEXOS 

Anexo I – Fichas individuais de ações 
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Melhorar a Informação dos Acidentes e do Cadastro Digital (OE 1 – A) 

 

Objetivo estratégico: OE 1 – Melhorar a Gestão da Segurança Rodoviária 

Objetivo operacional: OO 1 – Melhorar o sistema de recolha, tratamento e disponibilização da 

informação sobre segurança rodoviária, incluindo os dados relativos ao atropelamento de animais 

na via pública. 

Medidas: 

• Georreferenciação dos acidentes; 

• Desenvolvimento do cadastro digital e criação de mecanismos de atualização. 

Descrição:  

Tendo como objetivo a disponibilização de uma base georreferenciada e atualizada dos acidentes, 

pretende-se que a informação da ANSR (entidade responsável pela matéria) seja fornecida via 

serviço web ou, numa primeira fase, em formato tabelar e com uma periodicidade máxima de 6 

meses.  

Definição de metas:  

• Disponibilização da informação em GeoPorto e/ou na geodatabase do projeto SIG da 

DMMT; 

• Verificar as ocorrências localizadas fora da área do município, corrigir as possíveis e rejeitar 

e reportar à ANSR as restantes; 

• Das ocorrências dentro da área do município verificar a qualidade de 10 registos 

aleatoriamente e reportar os eventuais erros à ANSR. 

Indicadores:  

• Número de publicações por ano;  

• Número de comunicações à ANSR. 

Prazo e/ou periocidade de execução: Semestral 

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 
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Gestor da Ação: Direção Municipal de Mobilidade e Transportes - Divisão Municipal de 

Planeamento da Mobilidade e Transportes 

Interlocutor da Ação:  

Efetivo: Júlio Ricardo Fernandes | Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade e Transportes  

Suplente: Andreia Monteiro | Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade e Transportes   

Entidades envolvidas: Direção Municipal de Sistemas de Informação 

 Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
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Carta Municipal da Sinistralidade Rodoviária (OE 1 – B) 

Objetivo estratégico: OE 1 – Melhorar a Gestão da Segurança Rodoviária 

Objetivo operacional: OO 1 – Melhorar o sistema de recolha, tratamento e disponibilização da 

informação sobre segurança rodoviária, incluindo os dados relativos ao atropelamento de animais 

na via pública. 

Medidas: 

• Desenvolvimento e publicação da Carta Municipal de Sinistralidade Rodoviária: 

mapeamento dos acidentes em cada ano. 

Descrição:  

Tendo como objetivo a visualização dos acidentes ocorridos durante um ano civil, pretende-se 

produzir um mapa da cidade com os acidentes desse período. 

Definição de metas:  

• Definição de layout pretendido até final de dezembro do ano a que a informação disser 

respeito; devem ser definidos os conteúdos, escala, formato de saída (papel e/ou digital), 

local para divulgação, entre outros; 

• Publicação de mapa até final de janeiro do ano seguinte a que a informação disser respeito. 

Nota: a presente ficha de ação decorre do cumprimento da ficha de ação OE1-A (melhorar a informação dos 

acidentes e do cadastro digital). 

Indicadores:  

• Número de publicações por ano. 

Prazo e/ou periocidade de execução: Anual 

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Direção Municipal de Mobilidade e Transportes - Divisão Municipal de 

Planeamento da Mobilidade e Transportes 

 

Interlocutor da Ação: 

Efetivo: Júlio Ricardo Fernandes | Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade e Transportes  

Suplente: Andreia Monteiro | Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade e Transportes  

Entidades envolvidas: N/A 
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Fiscalização de Estacionamento Abusivo (OE 1 – C) 

 

Objetivo estratégico: OE 1 – Melhorar a Gestão da Segurança Rodoviária 

Objetivo operacional: OO 2 – Melhorar a legislação, fiscalização e o sancionamento 

Medidas: 

• Aumentar a fiscalização de estacionamento abusivo. 

Descrição:  

Tendo como objetivo a melhoria das condições de segurança da circulação no município do Porto, 

pretende-se identificar as zonas com maior acumulação de estacionamento abusivo, para permitir 

o planeamento de intervenções com vista à redução, em número e gravidade, deste 

estacionamento. 

As zonas intervencionadas devem ser monitorizadas (até 3 anos após cada intervenção), prevendo 

a sua publicação anual. 

Definição de metas: 

• Definição por triénio das zonas de acumulação de estacionamento abusivo; 

• Definição por triénio do ranking das zonas prioritárias; 

• Monitorização anual às zonas de acumulação de estacionamento abusivo intervencionadas. 

Indicadores:  

• Número de publicações das zonas de acumulação de estacionamento abusivo por triénio; 

• Número de publicações do ranking das zonas prioritárias por triénio; 

• Número de publicações da monitorização realizada às zonas de estacionamento abusivo 

intervencionadas. 

Prazo e/ou periocidade de execução: 3 anos 

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Polícia Municipal 
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Interlocutor da Ação:  

Efetivo: Liliana Patrícia Pinto Marinho | Departamento Municipal de Operações da Polícia Municipal 

do Porto  

Suplente: Rosa Maria da Silva Barbosa | Divisão Municipal de Trânsito da Polícia Municipal do Porto  

Entidades envolvidas: N/A 
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Programação da Manutenção na Via Pública em Articulação com PMSR (OE 1 – D) 

 

Objetivo estratégico: OE 1 – Melhorar a Gestão da Segurança Rodoviária 

Objetivo operacional: OO 3 – Melhorar o sistema de alocação de recursos financeiros para a 

segurança rodoviária  

Medidas: 

• Definição das zonas de acumulação de acidentes; 

• Definição das zonas de proteção ao peão; 

• Monitorização às zonas de acumulação de acidentes intervencionadas. 

Descrição:  

Tendo como objetivo a melhoria das condições de segurança da circulação no município do Porto, 

pretende-se identificar as zonas com maior sinistralidade, para permitir o planeamento de 

intervenções com vista à redução, em número e gravidade, dos acidentes. 

As zonas intervencionadas devem ser monitorizadas (até 3 anos após cada intervenção), prevendo-

se a sua publicação anual. 

Definição de metas:  

• 1 Publicação das zonas de acumulação de acidentes; 

• 1 Publicação por triénio das zonas de proteção ao peão; 

• 1 Publicação anual da monitorização realizada aos pontos vermelhos (zonas de acumulação 

de acidentes e passadeiras prioritárias) até 3 anos após a intervenção. 

Indicadores:  

• Número de publicações das zonas de acumulação de acidentes por triénio; 

• Número de publicações das zonas de proteção ao peão por triénio; 

• Número de publicações da monitorização realizada aos pontos vermelhos por ano. 

Prazo e/ou periocidade de execução: 3 anos 

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 
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Gestor da Ação: Direção Municipal de Mobilidade e Transportes - Divisão Municipal de 

Gestão de Mobilidade e Tráfego 

Interlocutor da Ação:  

Efetivo: José Pedro Ferreira | Divisão Municipal de Gestão de Mobilidade e Tráfego  

Suplente: Cristina Vilarinho | Divisão Municipal de Gestão de Mobilidade e Tráfego 

Entidades envolvidas: Departamento Municipal de Comunicação e Promoção 
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Educação/Sensibilização para a Segurança Rodoviária no Pré-Escolar (OE 2 – A) 

 

Objetivo estratégico: OE 2 – Melhorar a segurança rodoviária: Utentes Mais Seguros 

Objetivo operacional: OO 4 – Promover a educação e a formação para o desenvolvimento de uma 

cultura de Segurança Rodoviária em articulação com o quadro em que se desenvolve a Educação 

para a Cidadania 

Medidas: 

Desenvolvimento de um programa de ações no âmbito da educação para a segurança rodoviária, 

nomeadamente: 

• Distribuição de kit’s de material de segurança rodoviária; 

• Disseminação de material informativo nas escolas; 

• Calendarização de visitas às escolinhas de trânsito existentes.  

Descrição: 

Tendo por base a lei nº 13/2006, de 17 de abril, procede-se à entrega de coletes e raquetes nas 

escolas, com o intuito de apoiar as saídas em segurança dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo do 

ensino básico. 

Para além disso, deverá proceder-se ao contacto com os alunos em contexto de sala de aulas e 

exterior (recreio), com distribuição de panfletos. Sensibilizar o público-alvo para a prevenção e 

segurança rodoviária, de modo a incutir hábitos de civilidade no sentido de serem evitados 

acidentes. 

Definição de metas:  

• Entrega de material de segurança rodoviária; 

• 12 ações de sensibilização. 

Indicadores:  

• Número de kit’s entregue; 

• Número de ações efetuadas em sala de aula; 

• Número de ações efetuadas nos circuitos rodoviários envolventes às escolas do município 

do Porto;  

• Número de panfletos entregues.  
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Prazo e/ou periocidade de execução: Fornecimento contínuo (material de segurança rodoviária) 

 2 anos letivos (ações de sensibilização) 

 

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Direção Municipal da Educação 

 Polícia Municipal 

Interlocutor da Ação:  

Efetivo: Jaime Sousa | Divisão Municipal de Gestão Escolar  

Efetivo: Liliana Patrícia Pinto Marinho | Departamento Municipal de Operações da Polícia Municipal 

do Porto 

Suplente: Manuel Jorge Matos da Fonseca | Núcleo de Operações e Informações da Polícia 

Municipal do Porto 

Entidades envolvidas: Departamento Municipal de Proteção Civil 

 Departamento Municipal de Comunicação e Promoção 
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Educação/Sensibilização para a Segurança Rodoviária no Ensino Básico (OE 2 – B) 

 

Objetivo estratégico: OE 2 – Utilizadores Mais Seguros 

Objetivo operacional: OO 4 – Promover a educação e a formação para o desenvolvimento de uma 

Cultura de Segurança Rodoviária, em articulação com o quadro em que se desenvolve a Educação 

para a Cidadania 

Medidas: 

Desenvolvimento de um programa de ações no âmbito da educação para a segurança rodoviária, 

nomeadamente: 

• Concurso anual de trabalhos sobre a temática; 

• Caravana da Segurança Rodoviária 2019; 

• Disseminação de material informativo nas escolas; 

• Prolongamento da Ação Escola Segura; 

• Calendarização de visitas às escolinhas de trânsito existentes.  

Descrição:  

À semelhança dos anos anteriores, a DMGE irá proceder à divulgação do concurso “Segurança 

Para Todos”, promovido pela Renault Portugal, junto dos agrupamentos de escolas e escolas de 

ensino básico da rede pública do município do Porto. Este concurso, que vai na sua 19ª edição, é 

dirigido aos alunos do 1ª CEB e pretende promover a reflexão sobre as questões da segurança 

rodoviária. 

No ano de 2019, o slogan é “Condutor atento + peão atento = zero atropelamentos”, sendo que o 

objetivo é que as turmas inscritas produzam um cartaz sobre este tema, recorrendo às técnicas que 

considerarem pertinentes (colagem, desenho, pintura). Cabe à Renault Portugal decidir, através dos 

elementos do júri convidados, a turma vencedora, à qual será entregue um kit de segurança 

rodoviária a cada aluno, um tablet ao professor responsável e 1.000 euros à escola. A equipa da 

DMGE desenvolverá ações de sensibilização relacionadas com a temática em questão, nas turmas 

que se inscrevam no concurso.  

A Caravana de Educação Rodoviária MAPFRE é uma iniciativa inserida no Programa Municipal de 

Educação Para o Risco, da Divisão Municipal de Gestão Escolar, realizada em parceria com a 

Fundação MAPFRE. Durante cinco dias, o evento promove a educação rodoviária de crianças com 

idades compreendidas entre os oito e os doze anos (sendo selecionadas turmas dos 3º, 4º e 5º 

anos, mediante inscrição), fomentando atitudes e comportamentos responsáveis. 
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Durante cerca de 90 minutos, as crianças divertem-se, ao mesmo tempo que aprendem as regras 

e sinais de trânsito, assumindo alternadamente o papel de peões ou de condutores e realizando 

testes de conhecimentos, sempre acompanhados por monitores especializados. 

Para além disso, deverá realizar-se uma abordagem sobre a temática da segurança rodoviária em 

sala de aula e no circuito exterior, em algumas escolas do Município, bem como sensibilizar e 

informar de uma forma teórico-prática, para alertar e evitar comportamentos conducentes à 

sinistralidade rodoviária.   

Definição de metas: 

Concurso anual de trabalhos sobre a temática 

• Aliar o eixo I – Segurança Humana, do PMSR, ao concurso da Renault; 

• Desenvolver ações de sensibilização nas turmas inscritas no concurso; 

• Promover momentos de reflexão e debate sobre a segurança rodoviária, junto dos alunos 

do 1º CEB; 

• Transmitir conhecimentos relacionados com o tema escolhido pela Renault Portugal – 

“Condutor atento + peão atento = zero atropelamentos”. 

 

Caravana da Segurança Rodoviária 2019 

• Promover a inscrição de uma turma de 3º, 4º e 5º ano por Agrupamento de Escolas e 

Escolas Não Agrupadas; 

• Desenvolver competências relacionas com a educação rodoviária nos participantes. 

 

Ação Escola Segura  

• Ações de sensibilização efetuadas em sala de aula; 

• Ações de sensibilização na rua; 

• Ações de prevenção rodoviária nas escolas de trânsito. 

Indicadores:  

• Número de turmas inscritas; 

• Número de crianças envolvidas; 

• Preenchimento de questionário de avaliação por parte dos participantes; 

• Número de ações efetuadas em sala de aula; 

• Número de ações efetuadas nos circuitos rodoviários das escolas do município; 

• Número de panfletos entregue. 
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Prazo e/ou periocidade de execução: Abril e maio de 2019 (Concurso anual de trabalhos sobre 

a temática) 

 27 a 31 de maio de 2019 (Caravana da Segurança 

Rodoviária 2019) 

 2 anos letivos (Ação Escola Segura) 

 

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Direção Municipal da Educação 

 Polícia Municipal 

Interlocutor da Ação:  

Efetivo: Jaime Sousa | Divisão Municipal de Gestão Escolar  

Efetivo: Liliana Patrícia Pinto Marinho | Departamento Municipal de Operações da Polícia Municipal 

do Porto  

Suplente: Manuel Jorge Matos da Fonseca | Núcleo de Operações e Informações da Polícia 

Municipal do Porto  

Entidades envolvidas: Departamento Municipal de Proteção Civil 

 Departamento Municipal de Comunicação e Promoção 

 Divisão Municipal da Juventude 

 Direção Municipal de Mobilidade e Transportes 

 Área Metropolitana do Porto 

 Polícia de Segurança Pública 
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Educação/Sensibilização para a Segurança Rodoviária no Ensino Secundário (OE 2 – C) 

 

Objetivo estratégico: OE 2 – Melhorar a segurança rodoviária: Utentes Mais Seguros 

Objetivo operacional: OO 4 – Promover a educação e a formação para o desenvolvimento de uma 

cultura de Segurança Rodoviária, em articulação com o quadro em que se desenvolve a Educação 

para a Cidadania 

Medidas: 

• Promoção de ações de sensibilização para a segurança rodoviária; 

• Promoção de ações de sensibilização para o uso do transporte público. 

Descrição:  

Sensibilização e informação sobre prevenção e segurança rodoviária junto dos alunos, enquanto 

peões e condutores de veículos, bem como para efeitos de utilização dos transportes públicos. 

Dotar o público-alvo de informação conducente a comportamentos preventivos de sinistralidade 

rodoviária. 

Definição de metas:  

• Ações de sensibilização em sala de aula; 

• Ações de segurança e prevenção rodoviária fora da sala de aula. 

Indicadores:  

• Número de ações efetuadas em sala de aula; 

• Número de panfletos entregues.  

Prazo e/ou periocidade de execução: 2 anos letivos  

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Polícia Municipal 
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Interlocutor da Ação:  

Efetivo: Liliana Patrícia Pinto Marinho | Departamento Municipal de Operações da Polícia Municipal 

do Porto  

Suplente: Manuel Jorge Matos da Fonseca | Núcleo de Operações e Informações da Polícia 

Municipal do Porto  

Entidades envolvidas: Direção Municipal de Mobilidade e Transportes 

 Departamento Municipal de Proteção Civil 

 Área Metropolitana do Porto 

 Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 

 Metro do Porto 

 Comboios de Portugal 

 Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de 

Passageiros 

 Táxis 
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Sensibilização Junto das Associações de Pais (OE 2 – D) 

 

Objetivo estratégico: OE 2 – Utentes Mais Seguros 

Objetivo operacional: OO 4 – Promover a educação e a formação para o desenvolvimento de uma 

Cultura de Segurança Rodoviária, em articulação com o quadro em que se desenvolve a Educação 

para a Cidadania 

Medidas: 

• Promoção de ações de sensibilização junto de associações de pais.  

Descrição:  

Sensibilização junto dos encarregados de educação, através de abordagens no exterior dos 

estabelecimentos de ensino, com auxílio a folhetos informativos. Dotar os adultos de informação e 

sensibilização para comportamentos cívicos e preventivos de sinistralidade rodoviária. 

Definição de metas:  

• Ações de sensibilização a efetuar ao longo do ano letivo, com especial enfoque no início e 

términos do mesmo. 

Indicadores:  

• Número de ações efetuadas;  

• Número de panfletos entregues.  

Prazo e/ou periocidade de execução: 2 anos letivos  

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Polícia Municipal 

  

Interlocutor da Ação:  

Efetivo: Liliana Patrícia Pinto Marinho | Departamento Municipal de Operações da Polícia Municipal 

do Porto  

Suplente: Manuel Jorge Matos da Fonseca | Núcleo de Operações e Informações da Polícia 

Municipal do Porto  
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Entidades envolvidas: Direção Municipal de Educação 

 Polícia de Segurança Pública 
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Educação/Sensibilização para a Segurança Rodoviária junto dos idosos (OE 2 – E) 

 

Objetivo estratégico: OE 2 – Melhorar a segurança rodoviária: Utentes Mais Seguros 

Objetivo operacional: OO 4 – Promover a educação e a formação para o desenvolvimento de uma 

cultura de Segurança Rodoviária, em articulação com o quadro em que se desenvolve a Educação 

para a Cidadania 

Medidas: 

 Promoção de ações de sensibilização envolvendo os mais idosos. 

Descrição:  

Sensibilização e informação sobre prevenção e segurança rodoviária junto dos mais idosos, 

enquanto utilizadores mais vulneráveis. Dotar o público-alvo de informação conducente a 

comportamentos preventivos de sinistralidade rodoviária. 

Definição de metas:  

• 1 Ação de sensibilização sobre segurança e prevenção rodoviária por ano. 

Indicadores:  

 Número de ações efetuadas. 

Prazo e/ou periocidade de execução: 3 anos  

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Departamento Municipal de Coesão Social 

Interlocutor da Ação: Cláudia Costa | Departamento Municipal de Coesão Social  

Entidades envolvidas: Direção Municipal de Mobilidade e Transportes 

 Juntas de freguesia 

 Centros de dia 

 Universidade Sénior 
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Promoção do Uso dos Transportes Públicos no Período Noturno (OE 2 – F) 

 

Objetivo estratégico: OE 2 – Utentes Mais Seguros 

Objetivo operacional: OO 5 – Desenvolver programas específicos de promoção de comportamentos 

seguros 

Objetivos da ação: 

• Promoção do uso dos transportes públicos melhorando as condições de utilização nas 

noites de fim-de-semana e de época/dias festivos e de grandes eventos 

Descrição:  

Desenvolver e executar Campanha de Comunicação Integrada do programa MOVE PORTO - Uma 

parceria entre Câmara do Porto, Metro do Porto e STCP, o MOVE garante, nos fins-de-semana, a 

operacionalidade contínua das linhas Amarela (D), entre o Hospital de São João e Santo Ovídio, e 

Azul (A), entre o Estádio do Dragão e a Senhora da Hora, sendo a frequência das paragens de 20 

minutos. Complementarmente, integra a rede madrugada da STCP, que ao fim de semana reforça 

a sua oferta, oferecendo uma alternativa de transporte nas áreas não contempladas pela rede de 

metro. 

Definição de metas:  

• Publicação de 20 Notícias no Portal “Porto.”; 

• Divulgação da campanha em 150 mupis; 

• 1 Envio de informações à imprensa;  

• 1 Divulgação da campanha nas redes sociais do Município; 

• 1 Ativação da campanha em articulação com as entidades parceiras. 

Indicadores:  

• Número de notícias publicadas no portal “Porto.”; 

• Número de mupis na rede; 

• Número de informações à imprensa enviada; 

• Número de publicações nas redes sociais do Município; 

• Número de ativações realizadas. 

Prazo e/ou periocidade de execução: junho a outubro de 2019 
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Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Departamento Municipal da Comunicação e Promoção 

Interlocutor da Ação: José Pedro Lobão | Departamento Municipal da Comunicação e Promoção  

Entidades envolvidas: Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. 

 Metro do Porto 
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Promoção de ações de informação/sensibilização sobre a temática da segurança rodoviária 

(OE 2 – G) 

 

Objetivo estratégico: OE 2 – Utilizadores Mais Seguros 

Objetivo operacional: OO 6 – Melhorar a proteção dos utilizadores vulneráveis 

Medidas: 

• Promoção de ações de informação/sensibilização para a segurança rodoviária. 

Descrição:  

Sensibilização e informação sobre prevenção e segurança rodoviária, de forma a dotar a população 

de informação conducente a comportamentos preventivos de sinistralidade rodoviária. 

Definição de metas:  

• Realização de 3 ação de informação/sensibilização por ano. 

Indicadores:  

• Número de ações de informação/sensibilização. 

Prazo e/ou periocidade de execução: 3 anos 

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Direção Municipal de Mobilidade e Transportes  

Interlocutor da Ação: João Sendim | Departamento Municipal de Gestão de Mobilidade e Transportes 

Entidades envolvidas: Departamento Municipal de Comunicação e Promoção 
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Melhoria das zonas de atravessamento e/ou conflito entre peão/rodovia (OE 3 – A) 

 

Objetivo estratégico: OE 3 – Infraestrutura Mais Segura 

Objetivo operacional: OO 14 – Promover a melhoria das condições de segurança no atravessamento 

pedonal 

Medidas: 

• Diagnóstico das zonas de atravessamento e/ou conflito entre peão/rodovia. 

Descrição: 

Tendo como objetivo a melhoria das condições de circulação pedonal no município do Porto, 

pretende-se melhorar as condições de segurança em zonas de conflito entre o peão/rodovia. Como 

tal, deverá proceder-se ao levantamento e diagnóstico de todas as zonas de atravessamento e/ou 

conflito com o peão/rodovia.  

Definição de metas: 

• Levantamento e diagnóstico das condições de segurança de todos os atravessamentos 

pedonais do Município do Porto. 

Indicadores: 

• Nº de atravessamentos pedonais avaliados. 

Prazo e/ou periocidade de execução: 1 ano 

Custo Previsto: 200.000,00EUR (+IVA). Carece de cabimentação e compromisso no orçamento da 

DMMT. 

Gestor da Ação: Direção Municipal de Mobilidade e Transportes  

Interlocutor da Ação:  

Efetivo: Júlio Fernandes | Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade e Transportes Suplente: 

José Pedro Ferreira | Divisão Municipal de Gestão da Mobilidade e Tráfego 

Entidades envolvidas: Entidade externa 
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Melhoria das Condições de Segurança das Travessias Pedonais (OE 3 – B) 

 

Objetivo estratégico: OE 3 – Infraestrutura Mais Segura 

Objetivo operacional: OO 14 – Promover a melhoria das condições de segurança no atravessamento 

pedonal  

Medidas: 

• Elaboração e implementação de projetos nos locais identificados como passadeiras 

prioritárias (medida reativa); 

• Elaboração e implementação de projetos com vista à eliminação dos conflitos existentes 

(medida preventiva).  

Descrição:  

Tendo como objetivo a melhoria das condições de segurança da circulação pedonal no município 

do Porto, pretende-se melhorar as condições de segurança das travessias pedonais. Após a 

identificação das passadeiras prioritárias e dos pontos de conflito existentes, pretende-se elaborar 

e implementar projetos com vista a reduzir os índices de sinistralidade desses locais. 

Definição de metas:  

• Intervenção nas 20 passadeiras prioritárias; 

• Intervir no trimestre seguinte ao seu levantamento em 90% dos atravessamentos e/ou zonas 

de conflito que careçam de intervenção prioritária. 

Indicadores:  

• Número de intervenções em Passadeiras Prioritárias; 

• Número de intervenções nos atravessamentos e/ou zonas de conflito. 

Prazo e/ou periocidade de execução: 3 anos 

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Direção Municipal de Mobilidade e Transportes  

Interlocutor da Ação:  

Efetivo: José Pedro Ferreira | Divisão Municipal de Gestão da Mobilidade e Tráfego  

Suplente: Susana Figueiredo | Divisão Municipal de Infraestruturas Viárias 
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Entidades envolvidas: Gestão e Obras do Porto, EM 

 Divisão Municipal de Estrutura Verde 

 Direção Municipal de Urbanismo 

 Prestadores de serviços - Semáforos 
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Projetos de Melhoria das Condições de Segurança Rodoviária (OE 3 – C) 

 

Objetivo estratégico: OE 3 – Infraestrutura Mais Segura 

Objetivo operacional: OO 9 – Promover a melhoria da Rede Rodoviária Municipal 

Medidas: 

• Elaboração e implementação de projetos para as zonas de acumulação de acidentes 

(medida reativa); 

• Melhorar as condições de segurança da circulação rodoviária nos arruamentos do Município 

do Porto (medida preventiva).  

Descrição:  

Tendo como objetivo a melhoria das condições de segurança da circulação no município do Porto, 

após a identificação das zonas de acumulação de acidentes, pretende-se elaborar e implementar 

projetos com vista a reduzir os índices de sinistralidade desses locais. Pretende-se ainda identificar 

debilidades ao nível da infraestrutura que possam por em causa a segurança dos seus utilizadores, 

promovendo a sua beneficiação. 

As intervenções a realizar devem estar previstas nos planos anuais de investimento na manutenção 

da infraestrutura dos diferentes serviços envolvidos (Câmara Municipal e Empresas Municipais). 

Definição de metas:  

• Intervenção nas 20 Zonas de Acumulação de Acidentes (ZAA); 

• Reduzir em 3 anos o índice de ZAA para cada zona intervencionada; 

• Intervenção em pelo menos 33500 m2 de arruamento. 

Indicadores:  

• Número de intervenções em ZAA por ano; 

• Índice de ZAA em cada zona intervencionada; 

• Área de intervenção realizada. 

Prazo e/ou periocidade de execução: 3 anos 

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 
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Gestor da Ação: Direção Municipal de Mobilidade e Transportes  

  

Interlocutor da Ação:  

Efetivo: José Pedro Ferreira | Divisão Municipal de Gestão da Mobilidade e Tráfego 

Suplente: Susana Figueiredo | Divisão Municipal de Infraestruturas Viárias 

Entidades envolvidas: Águas do Porto, EM 

 Gestão de Obras do Porto, EM 

 Domus Social, EM 

 Direção Municipal do Urbanismo 

  



 

Plano Municipal de Segurança Rodoviária do Porto  91 

 

Estabilização de taludes (OE 3 – D) 

 

Objetivo estratégico: OE 3 – Infraestrutura Mais Segura 

Objetivo operacional: OO 9 – Promover a melhoria da Rede Rodoviária Municipal 

Medidas: 

• Melhoria das condições de segurança pedonal e rodoviária, através da avaliação da 

estabilização dos taludes. 

Descrição:  

A ação tem por objetivo a identificação dos taludes existentes na rede rodoviária e proceder ao seu 

estudo de vulnerabilidade e perigosidade, com vista à avaliação do risco. Trabalhos acessórios de 

limpeza poderão ser necessários bem como a tomada de medidas imediatas para mitigar o risco.  

A cartografia de risco destina-se à tomada de decisão quanto à promoção de medidas de curto e 

longo prazo mitigadoras do risco. Deverá ser realizada a monitorização da eficácia das medidas 

adotadas e atualização da cartografia. 

Definição de metas:  

 Elaboração de cartografia de risco de movimento de massa em taludes e escarpas 

consolidadas – 13 escarpas. 

 Elaboração de cartografia de risco de movimento de massa em taludes e escarpas não 

consolidadas – 18 escarpas. 

 

Indicadores:  

• Número de escarpas cartografadas e classificados. 

 

Prazo e/ou periocidade de execução: 5 anos 

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Departamento Municipal de Proteção Civil 

Interlocutor da Ação: Maria Luísa Soares Borges | Departamento Municipal de Proteção Civil  

Entidades envolvidas: Gestão de Obras do Porto, EM 

Domus Social, EM 
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Introduzir Cursos de Primeiros Socorros e de Suporte Básico de Vida no Ensino Secundário 

e na Obtenção da Carta de Condução (OE 5 – A) 

 

Objetivo estratégico: OE 5 – Melhorar a Assistência e o Apoio às Vítimas 

Objetivo operacional: OO 12 – Promover a otimização do socorro, do tratamento e da reabilitação 

das vítimas da sinistralidade rodoviária, incluindo a otimização do socorro a animais atropelados. 

Objetivos da ação: 

• Promover a articulação com entidades habilitadas em formação da população escolar e dos 

futuros condutores em primeiros socorros e suporte básico de vida (SBV), nomeadamente 

BSB, INEM e CRUZ Vermelha. 

Descrição:  

O DMPC, na qualidade de gestor de ação, proporá o estabelecimento de parcerias com entidades 

formalmente habilitadas em Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida, para a realização de 

ações de sensibilização em estabelecimentos escolares da rede pública.  

Definição de metas:  

• Formar e informar a população para a adoção de comportamentos preventivos e reativos, 

em situações de risco rodoviário. 

Indicadores:  

• Nº de ações de sensibilização realizadas. 

Prazo e/ou periocidade de execução: Ano letivo 

Custo Previsto: Não carece de aprovação no âmbito do PMSR, uma vez que já se encontra 

englobado e aprovado no orçamento Municipal. 

Gestor da Ação: Departamento Municipal de Proteção Civil 

Interlocutor da Ação: Sandra Pinheiro | Departamento Municipal de Proteção Civil|  

Entidades envolvidas: Batalhão de Sapadores Bombeiros 
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 Cruz Vermelha Portuguesa 

 


