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I.

ENQUADRAMENTO

A Campanha de Segurança Rodoviária “A conduzir, não uses o telemóvel” decorreu entre os dias
11 e 17 de fevereiro, e teve como objetivo alertar os condutores para o risco de utilizarem o
telemóvel enquanto circulam, nomeadamente a distração que o seu manuseamento provoca.
Paralelamente a esta campanha de sensibilização, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a
Polícia de Segurança Pública (PSP) realizaram operações de fiscalização, inseridas no Plano
Nacional de Fiscalização desenvolvido pela ANSR para 2020.
Este Plano 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”.
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II.

CAMPANHA

1. Parceiros
A campanha contou com a parceria da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de
Segurança Pública (PSP), que, paralelamente, realizaram operações de fiscalização, inseridas
no Plano Nacional de Fiscalização, desenvolvido pela ANSR para 2020.

2. Assinatura e mensagem
Sob a assinatura “A conduzir, não uses o telemóvel”, pretendeu-se, de uma forma clara, direta
e informal, passar alertar os condutores para o risco de utilizarem o telemóvel enquanto
circulam, nomeadamente a distração que o seu manuseamento provoca.

3. Conceito criativo, visual e imagem gráfica
O conceito criativo e visual da campanha baseou-se na imagem do vídeo relativo ao tema do
telemóvel.
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4. Vídeo
De forma a reforçar a mensagem dos riscos do manuseamento do telemóvel durante a
condução, foi divulgado, nas redes sociais, o vídeo alusivo a esse tema: vídeo Telemóvel

5. Lançamento da Campanha
A campanha foi lançada dia 11 de fevereiro de 2020, através de comunicado conjunto com a
GNR e PSP. No entanto, verificou-se que apenas a GNR divulgou o conteúdo do comunicado
e o vídeo disponibilizado, não se tendo verificado qualquer divulgação por parte da PSP.

6. Meios
A ANSR divulgou a campanha no seu website e nas redes sociais: Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn e YouTube, tendo a GNR publicado o vídeo no seu Facebook.

7. Alcance
A campanha alcançou 63.802 pessoas nas redes sociais por, quer através da visualização do
vídeo, quer das interações efetuadas com as publicações. Para tal contribuiu a publicação da
GNR que obteve um alcance de 51 mil pessoas.
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III. FISCALIZAÇÃO
No período da campanha foram fiscalizados 57.046 condutores e levantados 20.018 autos de
contraordenação, 1.205 dos quais, por uso do telemóvel durante a condução:
Força de
Segurança

Condutores
fiscalizados

Autos levantados

Autos levantados
(telemóvel)

GNR

39.000

13.228

863

PSP

18.046

6.790

342

TOTAL

57.046

20.018

1.205

Verifica-se, assim, que a infração relativa ao uso do telemóvel correspondeu a 6% do total de
autos levantados.
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IV. SINISTRALIDADE
No período da campanha, de 11 a 17 de fevereiro de 2020, foram registados 2323 acidentes,
dos quais resultaram 8 vítimas mortais, 41 feridos graves e 686 feridos leves.
Relativamente a igual período de 2019, verificaram-se menos 140 acidentes, menos 2 vítimas
mortais e menos 14 feridos ligeiros, tendo-se, no entanto, registado um aumento de 4 feridos
graves.
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