
 

 

FGA intervém no II Fórum Nacional de Segurança, Sensibilização 

e Prevenção rodoviária para Motociclistas 

 

Em 2022, o Fundo de Garantia Automóvel (FGA) registou cerca de 400 sinistros com 

intervenções de motociclos / ciclomotores, dos quais 230 na qualidade de “lesante” e 

157 na categoria “lesado”, valores que têm vindo a aumentar nos últimos anos. 

Estes dados foram apresentados pelo representante do FGA, Nuno Jacinto, no 2.º 

Fórum Nacional sobre Segurança, Sensibilização e Prevenção Rodoviária para 

Motociclistas, que reuniu no auditório municipal do Fórum Cultural do Seixal e teve a 

participação de várias entidades nacionais associadas ao tema. 

Na sua intervenção, o representante do FGA identificou alguns dos principais motivos 

para a condução sem seguro automóvel válido por parte de alguns motociclistas, 

designadamente razões de natureza financeira ou uma deficiente perceção da 

obrigatoriedade e indispensabilidade do seguro em determinadas circunstâncias. 

O representante do Fundo debruçou-se ainda sobre as principais causas de 

sinistralidade com motociclos, destacando um conjunto de situações suscetíveis de 

favorecer a ocorrência de acidentes, como sejam o excesso de velocidade, a velocidade 

de circulação excessiva e as condições das vias e propondo soluções mitigadoras, entre 

as quais a adoção de condução defensiva ou o investimento em equipamento de 

proteção e segurança. 

Distribuído ao longo de quatro painéis de oradores e perante uma vasta e interessada 

audiência, constituída na sua grande maioria por motociclistas de diferentes faixas 

etárias, o encontro promoveu a abordagem de diversos e relevantes assuntos 

associados a esta temática, nomeadamente, o debate das principais causas da 

sinistralidade com veículos de duas rodas, o estado das vias de circulação, a 

necessidade da realização de inspeções nos motociclos, o tipo de formação ministrada 

para a condução deste tipo de veículos e a eficácia das ações de sensibilização 

realizadas pelas autoridades. 

O debate permitiu, ainda, a apresentação do Fundo de Garantia Automóvel e das suas 

principais competências, realçando a sua responsabilidade social na proteção das 

vítimas de acidentes rodoviários provocados por veículos sem seguro e/ou por 

desconhecidos. 


