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AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA LANÇA CAMPANHA

“O MELHOR PRESENTE 
É ESTAR PRESENTE”

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) lançou, no dia 19 
de dezembro, a campanha de segurança rodoviária de Natal e de Ano Novo 
“O melhor presente é estar presente”. A ação irá decorrer até ao dia 2 de janei-
ro e apela a todos os portugueses que, nesta quadra festiva, onde as desloca-
ções de automóvel são mais frequentes e longas, adotem comportamentos 
seguros na estrada viajando sem pressa, sem álcool e sem telemóvel.

À semelhança de anos anteriores, esta iniciativa volta a contar com o apoio 
de 215 parceiros, entre entidades públicas e privadas, incluindo os Governos 
das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que desta forma se asso-
ciam ao grande propósito coletivo de Salvar Vidas e de chegarmos às Zero 
Mortes na estrada, ampliando o alcance da campanha e o impacto esperado 
na mudança do comportamento dos condutores e de todos os que partilham 
a estrada.

A campanha conta com uma estratégia de meios diversificada, que englo-
ba os meios de comunicação tradicionais (TV, rádio, imprensa nacional, regio-
nal e local, rede multibanco, digital e painéis leds nas estações de serviço) e 
os meios da rede dos 215 parceiros, designadamente sites institucionais e 
redes sociais próprias, rádios locais, regionais e nacionais, redes de publicida-
de exterior em várias cidades, locais de alta exposição, através de cartazes e 
outros meios gráficos, tais como as frotas de autocarros de transportes públi-
cos, edifícios e lojas de serviços públicos e privados, unidades de saúde, esta-
ções de serviço, praças de portagem rodoviária, estações ferroviárias, esta-
ções de metro e estações fluviais.

Importa lembrar que a sinistralidade rodoviária é uma tragédia mundial: to-
dos os anos morrem 1,35 milhões de pessoas em todo o mundo. São 3.700 
pessoas por dia, 1 pessoa a cada 24 segundos. É a primeira causa de morte 
dos 5 aos 29 anos.

Em Portugal, e apesar dos bons resultados obtidos nas últimas duas déca-
das, perderam a vida nas nossas estradas, nos últimos dez anos (2012 – 
2021), uma média de 609 pessoas por ano. Um número muito longe do único 
aceitável: Zero mortes na estrada.

Em Portugal, e só durante o ano de 2019, o custo económico e social da si-
nistralidade rodoviária atingiu os 6,4 mil milhões de euros, um valor que cor-
responde a cerca de 3,03% do PIB.

Mas a sinistralidade rodoviária é muito mais do que números ou mera esta-
tística. É um fenómeno com um profundo impacto social que se reflete de 
forma dramática na vida das pessoas. Não nos podemos resignar com a pos-
sibilidade de perder a vida ao utilizar o sistema de mobilidade rodoviária. To-
dos temos o direito de circular nas ruas e nas estradas, nos passeios e nas 
ciclovias, chegar aos locais que precisamos e que gostamos, através do 
modo de transporte que escolhemos, sem correr o risco de morrer ou ficar 
gravemente ferido. As mortes e os feridos graves não podem ser uma conse-
quência inevitável da utilização do sistema de mobilidade.

O combate à sinistralidade rodoviária é a prioridade da ANSR, mas este 
combate só é vitorioso se os vários intervenientes do sistema e toda a socie-
dade assumirem o seu compromisso e a sua responsabilidade nesta causa e 
trabalharem em conjunto para uma visão e objetivo comum. Todos somos 
responsáveis pela alteração paradigma na abordagem da Segurança Rodo-
viária: a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade, e pode ser evitada.

O Melhor Presente é Estar Presente. E isso depende do compromisso de 
todos nós para Viajar Sem Pressa, Sem Álcool e Sem Telemóvel.

Todos juntos vamos conseguir que nenhuma família fique destroçada, que 
nenhum de nós perca um familiar, um amigo ou um vizinho e que nestas fes-
tas todos estejamos presentes. Juntos vamos salvar vidas.

Dependências marcou presença no evento de apresentação da campanha, 
entrevistou Rui Ribeiro, Presidente da ANSR, e registou o discurso de José 
Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna.
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RUI RIBEIRO, PRESIDENTE DA ANSR
Nem sempre depende de nós estarmos presentes e darmos o tal presen-

te... dependendo muito dos outros, como se consegue?
Rui Ribeiro (RR) – Consegue-se... se nós tivermos o respeito pelos outros e 

se nós tivermos o cuidado com os outros, os outros passam a ser nós. Por-
tanto, o problema de estarmos na estrada e de dependermos dos outros só 
depende de nós.

No entanto, há muita gente que já deixou de estar presente face a maus 
comportamentos na estrada...

RR – Cada uma das pessoas que deixou de estar presente é, para nós, um 
motivo de preocupação. O único número aceitável de vítimas e de feridos gra-
ves na estrada é zero. Não podemos continuar a viver com este drama nas 
estradas, com este verdadeiro problema de saúde pública, como se nada 
existisse como se só acontecesse aos outros. A segurança na estrada é 

como qualquer outra forma de segurança: não sentimos falta dela enquanto 
ela não nos faz falta.

É uma campanha também para os peões?
RR – É para todos. Assim que saímos do nosso prédio ou que pomos um 

pé na estrada somos utentes da via pública. Todos nós somos responsáveis: 
peões, motociclistas, ciclistas, camionistas... todos. Temos que viver neste 
contrato social, que é respeitarmo-nos uns aos outros.

O álcool e o telemóvel continuam a ser grandes inimigos, bem expressos 
nas vossas campanhas...

RR – Devemos sempre sinalizar vários temas e, se quisesse, resumiria a 
quatro: a velocidade, o álcool, o telemóvel e o cansaço. Na realidade, estes 
três últimos estão relacionados com o facto de não estarmos a prestar a de-
vida atenção à condução. Portanto, devemos ter muito cuidado com tudo o 
que nos afeta e distrai enquanto conduzimos, seja o álcool, as drogas, o tele-
móvel ou o cansaço.

É mesmo possível atingirmos o desígnio zero mortes na estrada?
RR – Sim, é possível se trabalharmos todos juntos.
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JOSÉ LUÍS CARNEIRO, MINISTRO DA 
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

“A ANSR lança hoje esta campanha de Natal e de Ano Novo com esta men-
sagem fundamental: O melhor presente é estar presente. Envolvendo 200 en-
tidades representativas dos poderes públicos, mas também dos poderes pri-
vados e dos diferentes níveis da administração pública, desde a administra-
ção central à administração regional, às autarquias, mas também dos setores 
privados que concorrem e contribuem para este objetivo nacional. Conta ain-
da com a inexcedível colaboração de figuras públicas que, certamente, contri-
buirão muito para que esta mensagem possa chegar mais longe e mais pro-
fundamente, tendo em vista aquele objetivo que foi aqui referenciado por 
João Gil, a interiorização da mensagem. Os acidentes rodoviários são consi-
derados um problema de saúde pública pela OMS. Representam a maior cau-
sa de morte não natural no mundo, à frente das guerras, dos crimes de violên-
cia, dos suicídios, dos afogamentos, dos incêndios ou outras causas. A sinis-
tralidade rodoviária é a principal causa de morte nos jovens com idades com-
preendidas entre os 5 e os 29 anos e a terceira entre a população com idades 
entre os 5 e os 44 anos e a oitava entre todas as idades. Ainda segundo a 
OMS, prevê-se que, nesta década, os acidentes rodoviários causem mais de 
13 milhões de mortes e 500 milhões de feridos. O próximo relatório da OMS, 
que será publicado em 2023, aponta para a transformação da sinistralidade 
rodoviária numa catástrofe a nível global. Diríamos mesmo que estamos 
numa espécie de pandemia rodoviária que vitima vidas e que estropia muitas 
outras. A importância crítica deste problema está ainda mais sublinhada 
quando a própria Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, de forma unâ-
nime, uma resolução denominada Segunda Década de Ação para a Seguran-
ça Rodoviária 2021-2030, que estabelece a segurança rodoviária como um 
elemento determinante da mobilidade no desenvolvimento sustentável. A 
própria Comissão Europeia, no documento Europa em Movimento – Mobili-
dade Sustentável para uma Europa Segura, Conectada e Limpa – apela aos 
estados-membros para uma clara mobilização das instituições e da socieda-
de civil à volta do combate a esta flagelo da sinistralidade rodoviária.

Os números respeitantes a Portugal dizem-nos que, nos últimos 25 anos, 
se verificou uma redução significativa do número de mortos e de feridos: me-
nos 81%. Tendo por base os números de 2019 e na sua comparação com 
2022, excluindo os anos de pandemia, é possível verificar uma tendência para 
uma diminuição da sinistralidade. Em 2022, registámos menos quase 11 mil 

acidentes, menos 21 vítimas mortais, menos 101 feridos graves e menos 5 
mil feridos leves. Apesar da melhoria destes números, estamos obrigados 
mesmo, o Governo, as instituições, a comunidade no seu todo a fazer melhor. 
Todos os dias, todos os meses, todos os anos. 

Tendo bem vincada essa preocupação, definimos no Programa do XXIII 
Governo Constitucional a segurança rodoviária como um dos eixos estratégi-
cos de ação política do Ministério da Administração Interna. Fizemo-lo cien-
tes de que a sinistralidade rodoviária tem um profundo impacto na vida de 
cada um e de todos os portugueses, na rotina do quotidiano, no funciona-
mento das instituições, na atividade económica e produtiva, na saúde, na qua-
lidade de vida das pessoas, na própria organização social... em suma, no de-
senvolvimento do país. É por isso que a promoção da segurança rodoviária e 
a diminuição da sinistralidade são prioridades assumidas pelo Governo em 
consonância com os objetivos definidos pela UE, quanto à redução de 50% do 
número de vítimas mortais e de feridos graves nas estradas até 2030.

Os acidentes rodoviários não podem ser encarados como um fatalismo, 
como fruto de circunstâncias de sorte ou de azar. Devemos todos recursar 
essa mentalidade de resignação; por isso, perante um problema tão comple-
xo, que requer o envolvimento e empenhamento de todos, também temos de 
contar com o saber especializado que se produz nos centros de investigação 
e das universidades e de desenvolver novas metodologias de trabalho e no-
vas perspetivas que integrem as lições aprendidas e que apontem para res-
postas orientadas para aquilo que de complexo e específico tem esta proble-
mática. A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária que temos em curso 
é um documento muito importante e que elege como ponto de partida e refe-
rência uma palavra-chave: prevenção. Prevenção como princípio estruturante 
de operacionalização e de sensibilização cívica nacional, enquanto exercício 
de pedagogia, daí o envolvimento mais ativo ainda do Ministério da Educa-
ção, prevenção entendida como fator central das políticas públicas de mobili-
dade e de segurança rodoviária. A prevenção rodoviária deverá estar neces-
sariamente suportada num modelo de comunicação, que seja mobilizador 
em torno de um objetivo central, o da efetiva diminuição da sinistralidade ro-
doviária que, a prazo, conduza a uma efetiva concretização do objetivo: não 
termos mortos na estrada. Esse modelo de comunicação operacional, que 
tem nas forças de segurança um papel indutor, é fator de mobilização de to-
dos os agentes que, direta ou indiretamente, lidam com as questões da segu-
rança rodoviária. Cabe aqui um justo destaque e reconhecimento ao papel 
das autarquias no sucesso de uma estratégia de prevenção e de comunica-
ção, suportada nomeadamente nos planos municipais de segurança rodoviá-
ria. Recordo que, no ano passado, morreram mais de 40 pessoas nas passa-
deiras dentro das vilas e cidades. Um modelo de comunicação deverá igual-
mente contribuir para um melhor conhecimento dos factos da sinistralidade, 
centrado na recolha, na sistematização e na análise de dados estatísticos. E 
deverá também privilegiar a discussão pública sobre as questões da seguran-
ça rodoviária enquanto componente de formação para a cidadania. Desenvol-
ver um modelo de comunicação que agilize uma estratégia de prevenção ro-
doviária tem, obrigatoriamente, de incluir mensagens e mensageiros que nos 
levem a refletir de forma incisiva sobre o drama da sinistralidade.

É esse objetivo que nos leva hoje a estarmos aqui e a lançarmos publica-
mente esta campanha de sensibilização que visa salvar vidas. Estamos con-
victos de que esta campanha, organizada pela ANSR, cuja conceção e execu-
ção merece o nosso público reconhecimento, pode mesmo salvar vidas”..


