
  

 

PROJETO N.º 035399/SAMA2020 

APOIO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE APOIOS À MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA (SAMA) 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO ÚNICO DE 

ACIDENTES DE VIAÇÃO - SIUAV 

 

925.347,67 €INVESTIMENTO TOTAL:  

526.985,50€APOIO FINANCEIRO DA UE:  

APOIO FINANCEIRO PÚBLICO 

 398.362,17 € NACIONAL:

 

SUMÁRIO 

 

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) submeteu em agosto de 

2017 uma candidatura Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA) 2020, 

com a ref.ª 035399, intitulada de “Sistema de Informação Único de Acidentes de 

Viação - SIUAV”, de nível nacional, que passa por desenvolver e implementar uma 

plataforma que permita o carregamento, tratamento e disponibilização dos dados 

relativamente aos acidentes, que será utilizada pelos vários stakeholders por forma a 

garantir uma única fonte de dados, automatizada e eficiente, tendo sido aprovada em 

janeiro de 2018. 

Segundo o parecer favorável da Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e 

COMPETE 2020, o valor do investimento total aprovado foi de 925.347,67 € e 

correspondente incentivo no valor apurado de 526.985,50 €, o que assegura 56,95% 

de financiamento europeu, durante 36 meses, através do Programa Operacional da 

Competitividade e Internacionalização (POCI), para os projetos estruturantes de 

investimento integrados na Candidatura. 
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OBJETIVOS 

 

 Digitalização e ou disponibilização de serviços públicos de forma integrada e 

totalmente desmaterializada 

 Reduzir os custos de contexto através do reforço da disponibilidade e fomento da 

utilização de serviços em rede da Administração Pública e melhorar a sua eficiência 

 Reengenharia, simplificação e desmaterialização de processos 

 Mecanismos que assegurem a interoperabilidade entre os vários sistemas de 

informação da administração pública 

 Mecanismos de identificação, autenticação e assinaturas eletrónicas 

 Iniciativas integradas de racionalização das TIC na administração pública 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Diminuição dos custos operacionais por via da desmaterialização dos processos e a 

simplificação do procedimento de registo e reporte da informação pelos vários 

entidades 

 Poupança para os cidadãos por via da disponibilização dos serviços online 

 Limitação da replicação de dados e redundância de tarefas, facilitando-se as atividades 

de manutenção e integração de sistemas para uma visão transversal  

 Concentração da informação necessária para conhecer e monitorizar com eficácia o 

fenómeno da sinistralidade rodoviária 

 Facilitação da disponibilização dos indicadores necessários ao suporte à decisão 

fundamentada na implementação de medidas mitigadoras dos acidentes rodoviários 

 Facilitação da disponibilização de informação estatística a outros organismos 

nacionais, como ao Instituto Nacional de Estatística (INE) e da União Europeia 

(EUROSTAT) 

 Melhoria da comunicação com o Ministério Público, de forma possibilitar uma célere 

apreciação dos processos, no estrito respeito ao segredo de justiça 

 Promoção da relação de eficácia com o cidadão, companhias de seguro e outros 

interessados, com a disponibilização de serviços públicos por meios electrónicos 

 Diminuição do tempo em deslocações e o tempo de resposta para obter a informação 

das participações  
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 Melhoria dos tempos de resposta de resolução dos sinistros, em benefício dos 

cidadãos lesados 

 Promoção da inovação no seio da administração pública, tendo por base as 

orientações estratégicas da área 

 Reforço da capacidade de supervisão e fiscalização da ANSR, através da produção de 

indicadores estatísticos que sirvam de suporte às principais actividades 

 Obtenção de informação fiável, em tempo útil e de carácter relevante, permitindo a 

formulação de políticas e estratégias para uma melhor prevenção rodoviária 

 Maior capacidade de resposta por parte da ANSR e forças de segurança, bem como 

das demais entidades envolvidas em termos de resolução de acidentes 

 Maior interatividade com outras entidades e interoperabilidade de dados, permitindo o 

acesso a informação nova, de forma mais rápida e rigorosa. 

 

LISTA DE ATIVIDADES COFINANCIADAS DA CANDIDATURA 

 

  

 

 

ANSR, Oeiras, 25 de junho de 2018. 
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