
 

 

 

 

COMUNICADO 

  

Balanço da Campanha “Abranda o ritmo. Respeita os limites de velocidade” 

 

A Campanha de Segurança Rodoviária “Abranda o ritmo. Respeita os limites de velocidade” 
decorreu entre os dias 13 e 19 de agosto, e teve como objetivo alertar os condutores para os 
perigos da condução em excesso de velocidade, sendo esta uma das principais causas dos 
acidentes nas estradas. 

Esta campanha, realizada sob coordenação da ANSR, em parceria com a Guarda Nacional 
Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) inseriu-se no Plano Nacional de 
Fiscalização, que define um conjunto de orientações e prioridades para a fiscalização, 
nomeadamente nos locais onde ocorrem mais acidentes. A execução do Plano Nacional de 
Fiscalização está enquadrada no cumprimento do Plano Estratégico Nacional de Segurança 
Rodoviária –PENSE 2020, o qual tem como desígnio “Tornar a Segurança Rodoviária uma 
prioridade para todos os Portugueses”. 

No que diz respeito à sinistralidade, verificou-se uma melhoria dos principais indicadores em 
comparação com o período homólogo de 2019. Registou-se um total de 2.155 acidentes com 
vítimas, menos 327 que no período homólogo de 2019 (-13,2%), 8 vítimas mortais, menos 5 (-
38,5%), 32 feridos graves, menos 27 (-45,8%) e 706 feridos ligeiros, menos 185 (-20,8%). 

Foram fiscalizados em controlo de velocidade por radar 2.379.088 veículos, 86,4 % dos quais 
pelo SINCRO - Sistema    Nacional    de    Controlo    de    Velocidade, da responsabilidade da 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Dos veículos fiscalizados, 16.354 
circulavam com excesso de velocidade, dos quais 7.352 foram detetados pelos radares das 
Forças de Segurança e 9.002 pelos da ANSR. 

Paralelamente à campanha de sensibilização, a GNR e a PSP fiscalizaram um total de 42.848 
condutores. Foram efetuados 22.039 testes de álcool, dos quais 1,7% acusaram um valor 
superior ao permitido e 1,3% tinham taxa considerada crime. Do total de infrações detetadas 
pelas Forças de Segurança, 1% foram relativas ao uso do telemóvel e 0,9% relativas ao cinto de 
segurança. 

No verão 2019, morreram 135 pessoas em acidentes de viação, e centenas de famílias ficaram 
destruídas. Para evitar que estes números dramáticos se repitam, a ANSR terá a decorrer, até 
ao final do mês de agosto, a Campanha de Segurança Rodoviária “A segurança na estrada não 
tira férias”,  com divulgação na rádio e nos Painéis de Mensagem Variável, a alertar para o risco 
dos comportamentos de risco ao volante, com incidência no consumo de álcool, uso do 
telemóvel e excesso de velocidade.  

 

 

Barcarena, 20 de agosto de 2020 


