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CONFERÊNCIA 

DIA EUROPEU SEM UMA MORTE NA ESTRADA 

Cascais, 21 de setembro de 2017 

 

SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA – O QUE REPRESENTA 

A sinistralidade rodoviária, nunca é demais dizê-lo, é um drama social, uma autêntica 
peste dos tempos modernos. 

É um monstro hediondo que vai deixando um rasto de sangue, dor, luto e sofrimento! 

Mas, minhas senhoras e meus senhores, o que é verdadeiramente espantoso, mas 
sobretudo muito amargo, é constatarmos que este monstro se vai alimentando, dia 
após dia, da inaptidão, da incúria, da intolerância, do desrespeito, do egoísmo, da falta 
de educação e civismo, da negligência e quantas vezes da maldade, de uma parte 
significativa dos utentes das redes viárias. 

Muito mais do que as infraestruturas rodoviárias e os veículos que nelas circulam [que 
são elementos da mesma equação], a principal causa dos acidentes estradais é o 
comportamento desviante de peões, ciclistas, motociclistas e automobilistas, com as 
mais diversas atividades, dos mais variados estratos socioeconómicos, com diferentes 

níveis académicos e culturais, de todas as faixas etárias, uns profissionais, outros 
puramente amadores. 

E os números são simplesmente brutais. 

Entre 2012 e 2016 registaram-se em todo o território nacional cento e cinquenta e 
cinco mil e sessenta e dois acidentes de viação com vítimas, de que resultaram três 
mil cento e quarenta e nove mortes, dez mil e quarenta e quatro feridos graves e 
cento e oitenta e sete mil oitocentos e noventa feridos ligeiros, segundo dados 
publicados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. 

Nestes cinco anos, estamos a falar de uma média diária de 85 acidentes com vítimas. 

Estamos a falar de uma média semanal de 12 mortes, seja, de quase dois óbitos por dia 

[não incluídos os decessos verificados depois de 30 dias a contar da data do acidente]. 

Mas, se atendermos aos dados do Mercado Segurador e do Fundo de Garantia 
Automóvel, os números são verdadeiramente absurdos. 
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No mesmo período, foram participados três milhões, seiscentos e setenta e sete mil, 
quinhentos e trinta e oito acidentes, o que representa a surreal média diária de duas 
mil e catorze ocorrências, isto é, 84 acidentes por hora, seja, à razão de mais de que 
um sinistro por minuto. 

E, infelizmente, não obstante o empenho de todos os que combatem este flagelo 
[governo, autoridades, tribunais, autarquias, organismos públicos, associações não 
governamentais, entre outros], os números do primeiro semestre de 2017, são 
desanimadores, face aos primeiros seis meses de 2016: 

 Os acidentes com vítimas cresceram 4% 

 As mortes tiveram um expressivo e indesejado aumento de 21% 
 Os feridos graves cresceram 8% e os ligeiros 3% 

Em termos comparativos, relacionámos o número de acidentes com a população dos 
Estados-Membros da União Europeia. 

Segundo este critério e de acordo com dados do EUROSTAT relativos a 2015, Portugal 
ocupa o sexto lugar com uma taxa de três acidentes por cada mil habitantes, depois da 
Áustria, Alemanha, Bélgica Eslovénia e Malta. 

São elevadíssimos os custos financeiros da sinistralidade rodoviária. 

Como se pode ver no quadro projetado, entre 2012 e 2016 os acidentes de viação 
tiveram um custo global de quatro mil seiscentos e trinta e três milhões de euros, isto 

é, à média de quase mil milhões de euros por ano! 

Não contabilizados alguns custos indiretos, como por exemplo os recursos humanos e 
os meios disponibilizados para socorrer as vítimas, o trabalho das autoridades que 
registam o acidente, mantêm a segurança e restabelecem as condições de circulação 
no local, a aplicação da justiça, as isenções fiscais justamente atribuídas aos grandes 
incapacitados e ainda os prejuízos de terceiros resultantes dos cortes da circulação 
rodoviária, ou do seu congestionamento. 

COMBATE À SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA 

Ninguém pode ficar indiferente a semelhante status quo. 

Muito se tem dito mas, é justo dizê-lo, muito se tem feito e muito se continua a fazer 
pela prevenção e segurança rodoviárias. 

Em Portugal, na Europa e no Mundo. Esta conferência é disso um inequívoco exemplo. 

O combate à sinistralidade automóvel é uma batalha sem tréguas e há que ter muita 
firmeza na estratégia e nos meios para vencê-la. 

Como? Perguntar-me-ão? 
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 EDUCANDO E PREVENINDO 

 FISCALIZANDO E SANCIONANDO 

EDUCANDO E PREVENINDO NAS FAMÍLIAS 

Como? 

 Atravessando sempre com as crianças pela mão nas passadeiras e nunca mas 
nunca, mesmo sem trânsito, quando os sinais luminosos estão fechados para os 
peões. 

 Com Mães e Pais a procurarem ser exemplares quando a família viaja de 

automóvel, não falando ao telemóvel, não passando semáforos vermelhos, não 
excedendo os limites de velocidade, não ingerindo bebidas alcoólicas, usando 
sempre e nunca permitindo que alguém não use, o cinto de segurança. 

 Com Mães e Pais a buzinarem apenas quando é absolutamente necessário e a não 
ofender verbal ou gestualmente os outros condutores, ainda que tenham feito (e 
tantas vezes fazem) disparate.  

 Com Mães e Pais não se furtando a explicar aos Filhos o significado dos sinais de 
trânsito e das regras de circulação rodoviária. 

 Com Mães e Pais pedindo desculpa (ninguém é perfeito), quando acidentalmente 
cometem um deslize ao volante, agradecendo sempre aos que lhes facilitam 
algumas manobras difíceis. 

 Não ridicularizando nem impedindo as críticas das crianças e adolescentes que 

transportamos nos nossos automóveis – os nossos filhos ou sobrinhos, os amigos 
deles ou os filhos dos nossos amigos. As crianças e os jovens, felizmente, vão 
estando cada vez mais atentos a nós, à nossa condução e à dos outros utentes das 
vias. Quantas vezes nos dizem: 

− Pai, Mãe põe o cinto de segurança! 
− Mãe, Pai, o Mano não pôs o cinto! 
− Mãe, Pai, não se fala ao telemóvel quando se conduz! 
− Mãe, Pai, vai mais devagar! 
− Mãe, Pai, atenção que o sinal está vermelho! 
− Mãe, Pai, cuidado!  

EDUCANDO E PREVENINDO NAS ESCOLAS 

Como? 

 Importa não esquecer que “educar é também prevenir” e que as crianças e os 
jovens de hoje serão, já amanhã, ciclomotoristas, motociclistas ou automobilistas. 
E lá diz o sábio provérbio popular “de pequenino se torce o pepino”. 
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 É pois de louvar a inclusão de matérias relativas à proteção rodoviária no plano 
curricular do primeiro e segundo anos da disciplina “Estudo do Meio”, no Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico. 

 Porque não densificar estas matérias, na mesma disciplina, estendendo o seu 
estudo a todo o primeiro ciclo? 

 Porque não sensibilizar sistematicamente as direções das Escolas para manterem 
nos respetivos projetos educativos, programas focados na segurança rodoviária?  

 E porque não incrementar a realização de ações educativas de natureza prática 
nas escolas secundárias, com o objetivo de sensibilizar os alunos para o perigo real 
que resulta para eles e para os outros dos maus comportamentos estradais. 

EDUCANDO E PREVENINDO NAS EMPRESAS E INSTITUIÇÕES 

Como? 

 Aprovando códigos de conduta para os trabalhadores enquanto utilizadores das 
redes viárias nas suas deslocações em serviço. 

 Fomentando ações preventivas regulares com o objetivo de manter vivas nas 
memórias dos trabalhadores, as regras que devem respeitar enquanto motoristas 
profissionais. 

 Equipando as frotas com caixas de registos de dados que, sem violar direitos 
individuais, permitam a monotorização consistente dos respetivos 
comportamentos. 

 Levando a efeito, com regularidade, rastreios aleatórios para despiste do consumo 

de álcool ou estupefacientes, sem prejuízo da entidade patronal poder direcionar 
testes a determinados trabalhadores. Não é razoável que trabalhadores que 
utilizam veículos motorizados no exercício das suas funções, não sejam 
imediatamente submetidos a testes de verificação, quando os seus 
comportamentos evidenciam consumo de bebidas alcoólicas ou de 
estupefacientes. 

 Premiando em cada exercício os trabalhadores que não registem acidentes de 
viação. 

E, NATURALMENTE, PREVENINDO PELO PAÍS 

Como? 

 Incrementando as campanhas de informação e sensibilização nos meios de 

comunicação social. 
 Dispondo outdoors ao longo das estradas com mensagens ou imagens de grande 

impacto, que sejam representados pelos condutores como avisos dissuasores. 
 Passando com grande frequência os números atualizados de acidentes e vítimas 

nos “painéis de mensagem variável”. 
 Investindo numa sinalização abundante e eficaz. 
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 Aumentando a presença das autoridades fiscalizadoras do trânsito. A sua 
visualização é fator inibidor para todos os condutores que logo ajustam os seus 
comportamentos. Não esquecendo que os condutores são muito solidários entre 
si no alerta da presença das autoridades. 

 Dissuadindo nas escolas de condução todos aqueles que manifestem sinais claros 
de inaptidão ou que revelem indícios indisfarçáveis de comportamentos 
desviantes. 

 Mantendo tolerância zero nos exames de condução, não habilitando aqueles que 
não mostrem reunir condições mínimas de destreza, representação, civismo, 
conhecimento das regras e dos sinais.  

 Mantendo tolerância zero nas inspeções periódicas obrigatórias no que respeita às 

condições de segurança dos veículos inspecionados. 

FISCALIZANDO E SANCIONANDO 

Como? 

 Incrementando, substancialmente, o número de operações de trânsito. 
 Reforçando o controlo da velocidade, intensificando as ações de fiscalização e 

instalando mais radares, identificando porém a sua presença.  
 Combatendo, sem quartel, a condução sob o efeito do álcool ou de substâncias 

psicotrópicas. 
Em minha opinião faria até sentido estabelecer, em direito civil, uma presunção 
ilidível de culpa, nos casos de acidentes provocados por condutores que acusem 

taxa de alcoolemia superior à legalmente admitida ou tenham consumido 
estupefacientes. 

 Agravando a generalidade das coimas, sobretudo nos casos das contraordenações 
muito graves. 

 Sancionando disciplinarmente os trabalhadores que no exercício das suas funções 
causem, de forma grosseira, acidentes de viação. 

 Sancionando disciplinarmente os resultados positivos aos testes de alcoolemia ou 
estupefacientes, realizados durante o tempo de trabalho, a quem exerça funções 
de condução. 

 Sensibilizando as instâncias judiciais para serem muito severas no que toca à 
condução sem habilitação legal. 

 Sensibilizando os Senhores Magistrados, em ordem à prevenção geral e especial, 
para aplicarem penas efetivas de perda da liberdade ou de trabalhos a favor da 

comunidade, consideradas as circunstâncias agravantes do crime rodoviário 
cometido. 

  



 

 

 P
ág

in
 

P
ág

in
a 

6
 d

e 
9 

 

Acredito que com a pronta atenção dos governantes, a persistência do legislador, a 
rápida e insistente ação das autoridades administrativas, policiais e judiciárias, com o 
trabalho e colaboração das estruturas da sociedade civil dedicadas à causa e com o 
profundo empenhamento dos cidadãos, pode conseguir-se que o futuro, ao nível da 
sinistralidade rodoviária, seja melhor, muito melhor. 

Poupando-se muitas vidas e muitos sacrifícios! 

Afastando cenários chocantes como estes! 

FALAR-VOS-EI DE SEGUIDA DA PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DOS ACIDENTES DE VIAÇÃO. 

São evidentes os sinais da preocupação crescente dos Estados no que respeita ao 
apoio das vítimas. Têm proliferado as iniciativas tanto do legislador europeu como do 
legislador nacional, no sentido de consolidar a defesa dos direitos dos sinistrados. 

No Espaço Europeu, os pilares do Sistema de Proteção das Vítimas de Acidentes 
Rodoviários são, como se vê neste quadro: 

 O Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel 
 O Sistema da Carta Verde 
 Os Fundos de Garantia e Organismos de Indemnização 

No nosso País, a obrigação de segurar a responsabilidade civil emergente de acidente 
rodoviário foi instituída em Setembro de 1979. 

O regime do seguro obrigatório automóvel foi sendo ajustado à evolução dos tempos e 
ao reforço das garantias dos cidadãos. 

Alguns exemplos: 

 Aumento dos capitais obrigatoriamente seguros 

− Dos setecentos contos por sinistro em 1979 (cerca de três mil e quinhentos 
euros) aos atuais seis milhões e setenta mil euros para dano corporal e um 
milhão duzentos e vinte mil euros para dano material, valores que vigorarão 
até 2022. 

 Fixação de prazos para a regularização de sinistros, nomeadamente: 

− Na realização e disponibilização dos relatórios de peritagem, avaliação clínica 
dos sinistrados, assunção ou declinação do sinistro, proposta e pagamento 
das indemnizações 
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 Maior garantia no que respeita ao ressarcimento dos danos corporais, 
designadamente: 

− Só estão excluídos da cobertura do seguro os danos corporais sofridos pelo 
condutor responsável pelo acidente 

− Foi aprovada a Tabela Nacional para Avaliação de Incapacidades Permanentes 
em Direito Civil, abandonando-se o critério de avaliação das sequelas, com 
referência aos acidentes de trabalho 

− Foram publicadas as designadas “Portarias de Oferta Razoável” que fixam 
critérios e valores orientadores, para efeitos de apresentação aos lesados de 
uma proposta indemnizatória razoável, valores atualizados automática e 
anualmente. 

SISTEMA CARTA VERDE 

No que respeita ao Sistema da Carta Verde, este abrange atualmente todos os países 
do Espaço Económico Europeu e outros países aderentes ao Acordo entre Gabinetes 
Nacionais de Seguros como por exemplo, a Albânia, a Federação Russa, a Bielorrússia, 
a Ucrânia, Israel, Marrocos, a Turquia e a Tunísia. 

O Gabinete Português de Carta Verde responde pelos sinistros ocorridos em Portugal, 
causados por veículos habitualmente estacionados nos territórios dos países 
aderentes. 

FUNDOS DE GARANTIA 

Sabendo que a “consciência individual” do cidadão nem sempre tem paralelo com a 
denominada “consciência coletiva”, cedo se concluiu ser incontornável a criação de 
mecanismos de proteção das vítimas, em caso de inexistência de seguro. 

O Fundo de Garantia Automóvel foi criado em setembro de 1979, tendo iniciado a sua 
atividade no dia 2 de janeiro de 1980. 

Trinta e sete anos depois, o FGA tem consolidada uma imagem de rigor e 
transparência, com irrefutáveis provas de elevado profissionalismo e idoneidade. 

O FGA é um fundo público autónomo dotado de autonomia administrativa e 
financeira, cuja gestão compete, nos termos da lei, à Autoridade de Supervisão de 

Seguros e Fundos de Pensões, antes Instituto de Seguros de Portugal. 

O financiamento do FGA é sobretudo assegurado pela contribuição dos segurados a 
quem as companhias cobram 2,5% do prémio do seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel. 
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QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DO FGA? 

Na sua função de fundo de garantia, o FGA satisfaz, até ao limite do capital mínimo do 
seguro obrigatório, as indemnizações que se mostrem devidas: 

 Por dano corporal, quando o responsável seja desconhecido ou não beneficie de 
seguro e nos casos em que foi declarada a insolvência da empresa de seguros do 
veículo causador. 

 Por dano material, quando o responsável, sendo conhecido não beneficie de 
seguro ou, sendo desconhecido, deva o FGA satisfazer uma indemnização por 
danos corporais significativos. E ainda, nos casos em que o veículo causador tenha 

sido abandonado no local do acidente e a autoridade assinale essa presença no 
respetivo Auto de Notícia. 

Ao FGA cabe ainda reembolsar o Gabinete Português de Carta Verde dos montantes 
despendidos na regularização de acidentes abrangidos pelo Sistema da Carta Verde, 
causados noutros países por veículos sem seguro, habitualmente estacionados em 
Portugal. 

No âmbito dos acidentes transfronteiriços ocorridos no Espaço Económico Europeu, o 
FGA assume o papel de Organismo de Indemnização, cumprindo-lhe ressarcir as 
pessoas lesadas residentes em Portugal, em caso de inexistência de seguro, ausência 
de representante para sinistros ou falta de resposta fundamentada da empresa de 
seguros ou do seu representante. 

CENTROS DE INFORMAÇÃO 

Enquanto Centro de Informação, o FGA responde aos pedidos dos utentes e dos 
Centros de Informação congéneres, relativamente à identificação das seguradoras dos 
veículos e, no caso de acidentes transfronteiriços, dos representantes para sinistros. 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

O Fundo de Garantia Automóvel dispõe de um Sistema de Gestão da Qualidade, 
certificado desde 2004. 

O QUE TEMOS FEITO? 

Os dados estatísticos representados ilustram a nossa atividade nos últimos anos. 

Entre 2012 e 2016, inclusive, foram abertos vinte mil, duzentos e cinquenta e nove 
processos. 

Destes, merecem destaque os mil trezentos e quarenta e cinco acidentes causados 
por desconhecidos, vulgo “bate e foge”. 
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No mesmo período foram pagas indemnizações que rondam os setenta e quatro 
milhões e meio de euros. 

Satisfeitas as indemnizações, o FGA tem direito a exigir dos responsáveis os montantes 
despendidos com a regularização dos sinistros. 

Não obstante todos os esforços envolvidos [setor de reembolsos, advogados e 
empresas de Recuperação de Créditos], as quantias recuperadas no mesmo período 
totalizaram cerca de treze milhões de euros, seja aproximadamente 16% dos custos 
com a regularização de sinistros [indemnizações satisfeitas e despesas com a instrução 
e gestão dos processos]. 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

Muito obrigado pela atenção que me dispensaram. 


