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A ANSR divulgou o relatório de sinistralidade e fiscalização rodoviária rela-
tivo aos primeiros seis meses de 2021, que pode ser consultado no site da 
ANSR (www.ansr.pt). 
No primeiro semestre de 2021 registaram-se 11.815 acidentes com víti-
mas no Continente, de que resultaram 140 vítimas mortais, 837 feridos 
graves e 13.568 feridos leves. 
Comparativamente com o período homólogo de 2020, registaram-se me-
nos 27 vítimas mortais (-16,2%), mais 56 feridos graves (+7,2%), mais 144 
feridos leves (+1,1%) e mais 251 acidentes com vítimas (+2,2%). 
Se compararmos com a média destes seis meses dos anteriores 5 anos 
(2016 a 2020), verificou-se uma melhoria superior à verificada quando 
comparada com o ano anterior: menos 21,0% nos acidentes, menos 32,6% 
nas vítimas mortais, menos 10,0% nos feridos graves e menos 24,3% nos 
feridos leves. 
Ainda relativamente à sinistralidade rodoviária salienta-se: 

• A colisão foi a natureza de acidente mais frequente (52,9% dos aciden-
tes) apesar de ter estado apenas na origem de 35,7% das vítimas mortais. 
Por sua vez, os despistes, que representaram 35,1% do total de acidentes, 
corresponderam a 49,3% das vítimas mortais e 43,5% dos feridos graves. 
• Quanto ao tipo de via, entre janeiro e junho, nos arruamentos (65,8% do 
total de acidentes) as vítimas mortais reduziram 13,3%, enquanto os feri-
dos graves aumentaram 12,8%. Nas estradas nacionais, onde ocorreram 
17,5% dos acidentes, verificaram-se diminuições de 13,7% e 1,8% respeti-
vamente nas vítimas mortais e feridos graves. 
• No que respeita à categoria de utente, considerando as vítimas mortais, 
72,9% do total eram condutores, 10,0% eram passageiros e 17,1% corres-
pondiam a peões. Em termos de variação homóloga, destacou-se a redu-
ção de 48,1% nas vítimas mortais com perfil de passageiro, sendo ainda 
de referir as diminuições de 27,3% nos peões e de 4,7% nos condutores, 
correspondendo a menos 13, menos 9 e menos 5 vítimas mortais que em 
2020, em cada um dos casos. 
• Em relação à categoria de veículo interveniente nos acidentes, os auto-
móveis ligeiros corresponderam a 71,0% do total, com um aumento de 
2,5% relativamente ao período homólogo de 2020, sendo ainda de referir 
as subidas verificadas nos ciclomotores e motociclos (+4,1%) e nos velo-
cípedes (+33,2%). 
• De janeiro a junho, 40,7% do número de vítimas mortais registou-se na 
rede rodoviária sob responsabilidade de dois gestores de infraestruturas: 
Infraestruturas de Portugal (peso de 35,7% no total) e Brisa (5,0%). 

Relativamente à fiscalização de veículos e condutores, bem como proces-
sos contraordenacionais, salienta-se: 
• Entre janeiro e junho de 2021 foram fiscalizados 54,6 milhões de veícu-
los, quer presencialmente, quer através de meios de fiscalização automáti-
ca, uma diminuição de 2,7% em relação ao mesmo período de 2020. A 
GNR e a PSP em conjunto registaram uma diminuição de 4,3% do número 
de veículos fiscalizados, sendo que o sistema de radares SINCRO gerido 
pela ANSR registou também uma ligeira redução (-3,1%), sob influência da 
redução de circulação rodoviária derivada do contexto de pandemia. 

A AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

RELATÓRIO DE SINISTRALIDADE 
A 24H E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 

DE JUNHO DE 2021
• Foram detetadas 539,7 mil infrações, o que representa uma diminuição 
de 14,2% face ao período homólogo do ano anterior. 
• A taxa de infração (n.º total de infrações/n.º total de veículos fiscaliza-
dos) foi de 0,99%, uma redução de 11,9% face à taxa de 1,12% registada 
em 2020. 
• Relativamente à tipologia de infrações 56,5% do total registado neste pe-
ríodo foi referente a excesso de velocidade. Verificou-se diminuição em al-
gumas tipologias de infrações, sendo de realçar -25,3% por excesso de ve-
locidade e -18,6% nas transgressões por consumo de álcool acima do limi-
te legal. Por outro lado, salienta-se +100,8% nas infrações pela ausência 
de inspeção periódica obrigatória, +45,5% nas infrações pelo não uso de 
sistemas de retenção, +40,8% nas infrações pelo não uso de cinto de segu-
rança e +25,8% pelo uso do telemóvel. 
• Quanto ao excesso de velocidade, a taxa de infração (nº de infrações de 
velocidade/ nº de veículos fiscalizados) reduziu 23,1%, de 0,7% entre janei-
ro e junho de 2020 para 0,6% nos mesmos meses de 2021. 
• Relativamente à condução sob o efeito do álcool, no primeiro semestre 
de 2021 foram submetidos ao teste de pesquisa de álcool 689,7 mil con-
dutores, o que representa um aumento de 21,3% comparativamente a 
2020, embora a taxa de infração (nº de infrações por álcool/ nº de testes 
efetuados) tenha diminuído 32,9%, de 1,7% em 2020 para 1,1% em 2021, 
nos mesmos 6 meses. 
• A criminalidade rodoviária, medida em número total de detenções, au-
mentou 23,7% no primeiro semestre de 2021 em comparação com o mes-
mo período de 2020, atingindo 11,8 mil condutores. Perto de metade das 
detenções (49,2%) deveu-se à falta de habilitação legal para conduzir, com 
um aumento de 58,4% destes casos, comparativamente ao verificado en-
tre janeiro e junho de 2020. 
• O número de condutores que perderam pontos na carta de condução foi 
cerca de 269,2 mil, até junho de 2021. Desde a entrada em vigor do siste-
ma de carta por pontos até final de junho de 2021, 1.606 condutores fica-
ram com o seu título de condução cassado. 
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CAMPANHA “NÃO 
SE DEIXE EMBALAR. 
PARE PARA DESCANSAR” 
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) associou-se à 
Campanha de Segurança Rodoviária da Brisa, “Não se deixe embalar. 
Pare para descansar”. 
A campanha decorreu entre os dias 03 e 31 de agosto, e teve como ob-
jetivo alertar os/as condutores/as para os riscos da fadiga na condu-
ção. 
Com o objetivo de sensibilizar os cidadãos durante as suas desloca-
ções no período de férias, a ANSR esteve, entre as 9h00 e as 18h00, 
nas Áreas de Serviço de Grândola, em ambos os sentidos da A2. 
As pessoas contactadas poderam avaliar os efeitos da fadiga na con-
dução, através da utilização de uns óculos simuladores e tiveram aces-
so a estratégias para evitar a fadiga. 
A campanha sensibilizou ainda para outros comportamentos de risco 
na estrada, como a velocidade… 
No final, os/as condutores/as foram convidados a assinar um compro-
misso, tornando-se parceiros da causa que pretende envolver toda a 
sociedade no objetivo de atingir zero mortes na estrada: 

•  Previna os riscos - Certifique-se, com antecedência, que o seu veículo 
se encontra em perfeitas condições mecânicas. Verifique se tem con-
sigo toda a documentação necessária. 

•  Utilize sempre o cinto de segurança - Verifique se todos os passagei-
ros utilizam o cinto de segurança, mesmo nos bancos traseiros. Te-
nha presente que num acidente a 50 km/hora, acidente a 50 km/hora, 
o impacto é equivalente à queda de um terceiro andar. 

•  Não exceda os limites de velocidade - Quanto mais elevada for a velo-
cidade, maior a probabilidade de perder o controlo do veículo. A velo-
cidade é a principal causa de um terço de todos os acidentes mortais. 

•  Mantenha a distância de Segurança - Para evitar uma colisão com o 
veículo que segue à sua frente, deve respeitar a distância de seguran-
ça, ou seja, a distância necessária para evitar acidentes em caso de 
súbita paragem ou diminuição de velocidade desse veículo. Só assim 
conseguirá antecipar o perigo e parar o seu veículo, se for necessário. 

•  Não se distraia - A atenção deve ser focada na condução. Evite distra-
ções que desviem o olhar e não utilize o telemóvel, mesmo com o kit 
mãos livres. O mais eficaz é mesmo colocar o telemóvel no silêncio 
ou em modo de voo. Se precisar de o utilizar, pare em local seguro, de-
signadamente numa área de serviço. Evite todas as outras distrações 
digitais. 

•  Não consuma álcool ou drogas - O álcool e as drogas têm consequên-
cias muito graves na condução. Afetam, progressivamente, as capaci-
dades sensoriais, percetivas, cognitivas e motoras, incluindo o contro-
lo muscular e o equilíbrio do corpo. A conduzir, lembre-se: Zero álcool 
e Zero drogas”. 

•  Descanse de 2 em 2 horas - Reconhecer sinais de cansaço como bo-
cejos, pálpebras pesadas ou dificuldade de concentração, convida a 
parar de imediato em local seguro”. 

Não se deixe embalar, pare para descansar. Contamos consigo para 
atingir as Zero Mortes na estrada. 

“VIAJAR  
SEM PRESSA”
A Campanha de Segurança Rodoviária “Viajar sem pressa” da respon-
sabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), 
da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pú-
blica (PSP), decorreu nos dias 10 a 16 de agosto, e teve como objetivo 
alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de ve-
locidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes 
nas estradas. 
Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021, a campanha foi 
divulgada nos meios digitais e através de cinco ações de sensibiliza-
ção da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações de fiscali-
zação realizadas pela GNR pela PSP, em Alverca, Viseu, Arrifana, Cas-
telo Branco e Porto Alto. 
Na campanha foram sensibilizados 520 condutores e passageiros a 
quem foram transmitidas as seguintes mensagens: 

•  “A velocidade é a principal causa de um terço de todos os acidentes 
mortais”; 

•  “Quanto mais rápido conduzimos, menos tempo dispomos para imo-
bilizar o veículo, quando algo de inesperado acontece”; 

•  “Numa viagem de 10 km, aumentar a velocidade de 45 para 50 km/
hora permite ganhar apenas 1 minuto e 20 segundos. Viaje sem 
pressa”. 

Foram fiscalizados em controlo de velocidade por radar 2.646.373 veí-
culos, 83% dos quais pelo SINCRO - Sistema Nacional de Controlo de 
Velocidade, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Seguran-
ça Rodoviária. Dos veículos fiscalizados, 23.048 circulavam com ex-
cesso de velocidade, dos quais 11.892 foram detetados pelos radares 
das Forças de Segurança e 11.156 pelos da ANSR:

Número de veículos 
controlados por radar

Número de infrações por 
excesso de velocidade

ANSR 2.196.452 11.156

GNR 283.294 8.226

PSP 188.328 dos quais 166.627 
em território continental

3.821das quais 3.666 em 
território continental

Total 
Continental 2.646.373 23.048

No período da campanha, de 10 a 16 de agosto, registou-se um to-
tal de 2.535 acidentes, de que resultaram 17 vítimas mortais, 60 fe-
ridos graves e 863 feridos leves. Relativamente ao período homólo-
go de 2020, verificaram-se mais 415 acidentes, mais 11 vítimas 
mortais, mais 19 feridos graves e mais 184 feridos leves.
Esta campanha, simultaneamente implementada a nível nacional 
por todas as entidades envolvidas, foi mais um passo para o envol-
vimento dos condutores no desígnio de tornar a segurança rodo-
viária uma responsabilidade de todos.


