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Garantir a segurança rodoviária, nomeadamente através da 
fiscalização e regularização do trânsito; 

Garantir a segurança rodoviária em provas desportivas e outros 
eventos especiais; 

Investigar, participar e reconstituir acidentes de viação; 

Prevenir a sinistralidade, promovendo, colaborando e participando em 
todo o tipo de programas/iniciativas de prevenção.  

GENÉRICAS 
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Regularizar o trânsito, com agentes especializados em locais de maior 
congestionamento de tráfego; 

Detetar, identificar e autuar os infratores às leis do trânsito; 

Fiscalizar o transporte de mercadorias 
   (tacógrafos, excesso de peso, tempos de repouso, etc ); 

Limitar e restabelecer o trânsito em situações de alteração da ordem 
pública  

Cooperar com outras entidades em campanhas de prevenção 
rodoviária; 

Planear e executar os cursos de especialização de trânsito; 

ESPECÍFICAS 
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Investigar crimes relacionados com o trânsito (condução sem 
habilitação legal, falsificação de documentos, furto de veículos, etc.);  

Trabalhar, em parceria, com escolas, promovendo junto das crianças e 
jovens, as regras básicas de circulação rodoviária e prevenção da 
sinistralidade; 

Detetar infrações fiscais; 

 Realizar escoltas motorizadas (oficiais, eventos desportivos, 
transportes de matérias perigosas); 

 Gerir a base de dados nacional de viaturas furtadas. 

ESPECÍFICAS 
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Premissas fundamentais: 

• Atividade operacional de patrulhamento de trânsito e segurança rodoviária 
com meios específicos; 

• Fiscalização em áreas conotadas com maior sinistralidade; 

• Adoção de postura essencialmente preventiva. 

 

Procedimentos: 

• Análise aos fatores de risco, sustentada pela sinistralidade observada, sendo; 
• Efetuadas operações de fiscalização seletiva, visando; 
• Dissuasão de comportamentos de risco; 

• Incidência sobre condições que potenciam acidentes (condições dos veículos e 
das vias, pontos de conflito rodoviário (rotundas, cruzamentos, passadeiras, 
etc.)). 
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HUMANOS MATERIAIS 
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Comandos de Policia - atividade: 

 

• Difusão de instruções específicas para subunidades com competência 
específica de trânsito e subunidades territoriais; 

 

• Definição das zonas de acumulação de tráfego, onde; 
• Garantem policiamento direcionado, de visibilidade e regulação de 

trânsito, diariamente, nos períodos de maior intensidade; 

 

• Zonas de acumulação de acidentes identificadas, onde: 

• Garantem a realização de operações de visibilidade nesses locais, com; 

• Seletividade em função dos fatores de risco existentes; 

• Períodos/horários de maior densificação, adoção de policiamento 
de visibilidade e regulação de trânsito.  
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Conhecimento, em concreto, dos locais onde ocorrem os sinistros, para aferir 
necessidades de intervenção junto dos grupos e fatores de risco, no quadro das 
competências da PSP. 

 

Diagnosticar as circunstâncias da sinistralidade rodoviária e identificar os locais onde a 
mesma subsiste, possibilitando uma intervenção mais objetiva, para reduzir o número 
de acidentes, feridos graves e de mortos.  

 

Consolidação das coordenadas geográficas dos sinistros (GPS), do seu mapeamento e 
definição das zonas de acumulação de acidentes, para afetar geograficamente os 
recursos de fiscalização rodoviária, de forma consistente com a sinistralidade grave 
verificada e as causas apuradas.  
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Processamento da estatística de acidentes rodoviários, para determinar as Zonas de 
Acumulação de Acidentes, apurando-se através de estudo de caso, as suas causas 
determinantes, propondo-se alterações às desconformidades espaciais verificadas e 
direcionando-se a fiscalização rodoviária que melhor se adeqúe ao problema. 

 Exemplos 

 Informações para alteração da sinalização no local, aumento da largura da via, colocação 
de rails de proteção, lombas limitadoras de velocidade, etc. 

 Campanhas de prevenção rodoviária;  

 Definição dos locais onde são realizadas as Operações de Controlo da velocidade; 

 Definição dos locais onde são realizadas as Operações de Controlo da condução sob 
influência de álcool; 

 Operações de Fiscalização Seletivas, periódicas, direcionadas a temáticas diversas 
(utilização de dispositivos de retenção, utilização de telemóveis durante a condução, 
utilização de cinto de segurança, estado dos pneumáticos, etc). 
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2013 
 ACIDENTES 

REGISTADOS 
MORTOS FERIDOS GRAVES FERIDOS LIGEIROS 
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  Ocorrências Mortos Feridos Graves Feridos Ligeiros 

DISTRITO 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Aveiro 1097 1011 1 1 11 10 247 239 

Beja 104 98 0 0 3 5 18 18 

Braga 1501 1420 2 1 22 26 404 320 

Bragança 176 152 0 0 10 3 41 40 

Castelo Branco 120 113 1 1 12 5 38 38 

Coimbra 684 775 0 1 1 5 215 251 

Évora 136 116 0 0 1 1 57 57 

Faro 862 865 0 0 11 5 180 210 

Guarda 135 108 0 0 3 3 24 32 

Leiria 830 889 2 0 10 9 178 254 

Lisboa 8410 8066 15 11 100 98 2665 2628 

Portalegre 111 88 0 0 3 11 30 27 

Porto 4215 4468 5 6 29 29 1127 1207 

Santarém 447 440 2 1 6 17 149 151 

Setúbal 1378 1466 4 3 13 27 416 413 

Viana do 
Castelo 

193 235 1 0 6 2 67 61 

Vila Real 293 246 0 0 4 7 71 64 

Viseu 437 448 0 0 7 2 95 77 

Açores 1165 1148 6 4 41 58 243 234 

Madeira 670 1041 7 2 49 31 367 382 

Total Geral 22964 23193 46 31 342 354 6632 6703 

Período de 01 de janeiro a 15 de junho 
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• Ações de fiscalização, genéricas e seletivas, direcionadas para o combate aos 

principais fatores de risco de ocorrência dos acidentes, em colaboração com 

entidades nacionais envolvidas na estratégia nacional de prevenção rodoviária. 

 

• Visam prevenir e dissuadir comportamentos de risco e sancionar infrações: 

 

• “Policia Sempre Presente”; 

• “Carnaval em Segurança”; 

• “Páscoa em Segurança”; 

• “Verão Seguro” e  

• “Festas Seguras” 
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Operações de fiscalização, seletivas, isolada ou conjuntamente com outras 

entidades, de âmbito nacional ou europeu, com o envolvimento de outras valências 

policiais, destacando-se as seguintes:  

Operações “TEIAS DE COBRE ”  

Direcionadas para o problema do furto de cobre e metais não preciosos, de modo a 
interromper o fluxo de materiais furtados, causar instabilidade às atividades 
delituosa, identificar potenciais suspeitos, apreender material furtado e conhecer o 
circuito de “escoamento” dos metais furtados. 

Operações “PELA VIDA, TRAVE”  

Direcionadas para a fiscalização da velocidade, nomeadamente em zonas de 
travessia de peões, para o desrespeito da sinalização luminosa, nas principais vias 
de acesso e junto dos estabelecimentos de ensino, de acordo com a avaliação 
efetuada localmente, tendo presente o índice de sinistralidade.  
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Operações conjuntas com a Autoridade Tributária 

 

Visando a apreensão de veículos automóveis penhorados em processos de execução 
fiscal, no âmbito do protocolo de colaboração entre a Autoridade Tributária (AT) e a PSP. 

Operações conjuntas com Instituto da Mobilidade e Transportes 

 

Visando a segurança no transporte de Crianças, a PSP realizou, em colaboração com o 
IMT, diversas Operações "Transporte para Praia Segura – 2013”. 

Operações “EURO CONTROLE ROUTE - TISPOL“ 

 

Operações de fiscalização de veículos pesados em todo o território nacional e 
centradas essencialmente nos transportes Rodoviários de Mercadorias e Passageiros, 
nomeadamente para as condições de segurança dos veículos, sem prejuízo da 
fiscalização dos tempos de condução, pausas e períodos de repouso dos condutores.  
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  2013 2012 2011 2010 

Nº OPERAÇÕES REALIZADAS 30.983 29.435 21.485 21.254 

EFECTIVOS EMPENHADOS 162.412 180.760 161.694 167.319 

2013 2012 2011 2010 OBSERVAÇÕES  

CONDUTORES 

FISCALIZADOS 
1.614.402 

  

1.327.658 

  

1.195.172 1.188.855 

Nº DE AUTOS 

 
595.751   668.919 659.337 589 350 

Do total de autos levantados (595.751), 

560.858 dizem respeito a contraordenações ao 

Código da Estrada e legislação complementar 

e 34.893 de âmbito Criminal (Álcool e 

Habilitação legal). 

RESULTADOS 
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INFRAÇÕES      2013 2012 2011 2010 OBSERVAÇÕES 

EXCESSO DE 

VELOCIDADE 
65.132 73.633 51.020 46 226 

Do total de infrações verificadas, 10.424 correspondem a 
contraordenações Leves, 47842 Graves e 6866 Muito 
Graves, tendo sido controlados por radar 2.267.051 
veículos. 

CONDUÇÃO SOB 

INFLUÊNCIA DO 

ÁLCOOL 

19.119 26.636 20.840 17.805 

Dos condutores detetados em infração, 9.245 
apresentaram uma TAS ≥ 1,20 g/l; 
4.192 Apresentavam uma TAS ≥0,50 e <0,80 g/l; 
5.682 Apresentavam uma TAS ≥0,80 e <1,20 g/l; 
Foram efetuados 451.853 testes de álcool. 

FALTA DE 

HABILITAÇÃO LEGAL 

PARA O EXERCÍCIO DA 

CONDUÇÃO 

6.273 9.895 10.135 10 611 

Do total de condutores em infração 5.129 foram detidos 
no ato da fiscalização; 
286 Condutores não possuíam habilitação suficiente para 
o tipo de veículo que conduziam. 

OUTRAS INFRACÇÕES 595.751   558.755 577.342 514 708 

26.968 Veículos não possuíam IPO; 
12.160 Não possuíam Seguro; 
29.004 Condutores faziam uso de telemóvel durante a 
condução;  
8.523 não faziam uso de cinto de segurança ou sistemas 
de retenção. 



18 

 A segurança rodoviária é parte integrante da segurança pública. 
 

 À PSP cabe “velar pelo cumprimento das leis e regulamentos relativos à viação 
terrestre e aos transportes rodoviários e promover e garantir a segurança 
rodoviária através da fiscalização, do ordenamento e da disciplina do 
trânsito”. 

 O tratamento estatístico e a  georeferenciação de acidentes devem ser 
maximizados para auxiliar na determinação das causas e identificação de 
vetores corretivos.  

  
 A fiscalização do trânsito não compreende apenas a vertente da circulação 

rodoviária e/ou pedonal, previstas no CE e legislação complementar. Assenta 
em quatro vetores fundamentais:  
  o veículo; 
  o condutor; 
  a carga transportada; 
  a circulação rodoviária. 
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 A segurança rodoviária abrange áreas distintas, desde a fiscalização 
contraordenacional rodoviária, fiscal ou laboral, passando pela prevenção 
geral e prevenção especial, pela gestão e organização de eventos programados 
ou resposta a incidentes inopinados, até à investigação criminal. 
 

 Na área criminal, para além das competências próprias dos órgãos de polícia 
criminal neste domínio, assume especial relevância a verificação de diversos 
tipos de falsificação - dos documentos aos próprios veículos -, o que exige 
conhecimento e peritagens. 
 

 Para a sinistralidade rodoviária, concorrem diversas causas pelo que uma 
fiscalização permanente, concertada e assertiva sobre todos os vetores 
relacionados com a circulação, pode contribuir para a sua redução, em 
conformidade com o estabelecido na Estratégia Nacional de Segurança 
Rodoviária. 

Obrigado 


