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1. DADOS DE SINISTRALIDADE

1.1. ACIDENTES PARTICIPADOS AO FGA 

Foram registados 3 903 novos processos, número que representa um crescimento homólogo 
de 2%. 

Esta tendência, já verificada no período homólogo, está em linha com o crescimento 
generalizado da sinistralidade automóvel, como aliás sucedeu em 2015 e que, segundo 
dados provisórios divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, foi na 
ordem dos 4% em 2016. 

Dos acidentes participados em 2016, 3 048 
ocorreram no próprio exercício (78,1%), 672 
em 2015 (17,1%), 180 entre 2014 e 2011 
(4,7%) e apenas três em anos anteriores 
(0,1%). 

No universo dos acidentes participados, 235 
foram causados por responsável 
desconhecido (6% do universo) número que 
representa uma significativa variação 
homóloga de 36%, com oito casos de morte, 
apenas menos um do que no exercício 
anterior. 

O número de processos abertos por demandas diretas (lesados que optaram pela via judicial 
sem prévio contacto com o FGA) teve um expressivo decréscimo de 24% em 2016, com 76 
ocorrências, resultado que volta a refletir a tendência decrescente do histórico do FGA, 
apenas interrompida em 2015. 

1.2. MEIOS DE PARTICIPAÇÃO 

No que respeita aos meios utilizados pelos Utentes para apresentarem os seus pedidos de 
indemnização ao FGA. o correio eletrónico continuou a destacar-se, com 3 186 registos, 
número que representa 82% do total e corresponde a um crescimento homólogo de 6%. 

Figura 1 – Processos Abertos por Função do FGA 

Figura 2 – Processos Abertos no FGA nos últimos dez Exercícios 
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A via postal e as participações presenciais decresceram, respetivamente, 15% e 11%. 

Com base em participações recebidas das autoridades policiais foram registados 25 
processos. 

1.3. PROCESSOS EUROPEUS 

Ao nível dos designados processos europeus foram registadas 318 ocorrências (8% do 
universo), número que representa, face a 2015, um crescimento de 20%. 

Do universo de acidentes tratados no âmbito da Quarta-Diretiva, 176 foram participados por 
cidadãos e / ou entidades residentes e / ou estabelecidos em Portugal, 119 por Organismos 
de Indemnização congéneres e nove por Representantes para Sinistros. 

Quanto às causas, 205 participações corresponderam a acidentes causados por veículos 
portugueses sem seguro (64%), 94 por falta de resposta fundamentada dos Representantes 
para Sinistros (30%), cinco causados por veículos não identificados (2%) e três por falta de 
Representante para Sinistros (1%). 

Figura 3 – Participações por meio de conhecimento 

Figura 4 – Participações no âmbito do Organismo de Indemnização por causa 
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1.4. TIPOLOGIA DOS ACIDENTES 

1.4.1. Tipo de dano 

Não se registaram alterações significativas 
comparativamente ao exercício anterior. 

Foram participados 33 acidentes mortais, 
apenas mais um do que em 2015. 

Os 599 casos de lesão corporal (15% do 
universo), representam um crescimento de 
5% relativamente ao exercício anterior. 

O processo de dano material, como é habitual, 
foi o que registou o maior número de 
ocorrência: 3 271, a que corresponde 84% do 
universo. 

1.4.2. Tipo de acidente 

A colisão e o choque entre veículos 
representaram 80% dos acidentes 
participados – 3 119 registos 

Registaram-se 106 atropelamentos, 
menos seis do que em 2015. 

De assinalar ainda 15 situações de danos 
causados por incêndio dos veículos, 
igual número registado no exercício 
anterior. 

1.4.3. Tipo de veículos 

A maioria dos acidentes foi causada por veículos ligeiros de passageiros – 2 236 casos 
registados, isto é, 57% do universo. 

Foram participados 127 sinistros provocados por veículos de duas rodas (80 motociclos e 47 
ciclomotores), número que traduz um decréscimo de 10% face a 2015 (em 2015 registou-se 
um aumento de 14% face a 2014). 

Figura 5 – Processos Abertos por Tipo de Lesão 

Figura 6 – Processos Abertos por Tipo de Acidente 
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1.4.4. Tipo de local 

A maioria dos acidentes ocorreu em tecido urbano, com 3 060 ocorrências, o que representa 
78% do conjunto. 

Em estradas nacionais foram registados 315 acidentes (8%) e 222 em autoestradas (6%). 

Em parques de estacionamento ocorreram 388 acidentes (10% do universo). 

Houve acidentes em estradas regionais, municipais e militares, em caminhos públicos e 
privados. 

Em termos topográficos manteve-se a prevalência dos acidentes ocorridos em reta – 1 944 
casos, o que representa aproximadamente 50% das participações do exercício.  

1.5. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

Em termos geográficos, os distritos de Lisboa e do Porto registaram, como habitualmente 
sucede, o maior número de acidentes, respetivamente 1 095 (28%) e 784 (20%). 

Seguiram-se os distritos de Setúbal com 301 (8%), Braga com 233 (6%), Aveiro com 196 (5%) 
e Faro com 173 (4%). 

Nas Regiões Autónomas foram registados 132 acidentes, sendo 44 nos Açores (1%) e 88 na 
Madeira (2%) dados que representam, face a 2015, crescimentos de 22% e 66% 
respetivamente. 

Foram recebidas 359 participações de acidentes ocorridos no espaço europeu, fora de 
Portugal, número que corresponde a 9% do universo. 

Figura 7 – Acidentes por Tipo de Local das Ocorrências 

Março de 2017 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 

7 

1.6. TIPOLOGIA DAS INFRAÇÕES 

A norma de direito estradal mais infringida foi, uma vez mais, a inobservância da distância 
entre veículos com 858 ocorrências (22%). 

O desrespeito pelas regras de prioridade deu causa a 582 acidentes (15%). 

A velocidade excessiva provocou 418 acidentes (11%). 

Registaram-se 416 manobras irregulares de marcha atrás (11%). 

A circulação em sentido contrário provocou 210 acidentes (5%). 

A mudança de direção defeituosa causou 107 acidentes (3%). 

As ultrapassagens irregulares causaram 131 acidentes (3%). 

A manobra irregular de mudança súbita de fila de trânsito originou 174 acidentes (4%). 

Outras infrações, por exemplo, início e inversão do sentido de marcha, iluminação irregular, 
cruzamento de veículos e estacionamento defeituoso, originaram 134 ocorrências (3%).  

Figura  8 – Principais Tipos de Infrações  
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