Projeto Nº | Projeto POCI-02-0550-FEDER- 035399
Designação do projeto| SISTEMA DE INFORMAÇÃO ÚNICO DE ACIDENTES VIÁRIOS - SIUAV
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos | SATDAP - Sistema de Apoio à Transformação Digital
da Administração Pública
Objetivo principal | Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes
interessadas e a eficiência da administração pública.
Região de intervenção | Âmbito nacional com a localização dos investimentos na NUTS II de
Área Metropolitana de Lisboa
Entidade beneficiária | AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Data de aprovação| 06.02.2018
Data de início | 25.06.2018
Data de conclusão I 30.06.2021
Custo total elegível | 642 188,96
Apoio financeiro da União Europeia | Apoio FEDER de 365 726,61

Apoio financeiro público nacional/regional | 276 462,35
Síntese do projeto, Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Fotos, vídeos e outros suportes audiovisuais

_____________________________________________________________________________

Síntese do projeto:
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), no âmbito das suas atribuições,
pretende criar as condições tecnológicas e processuais para melhorar o serviço prestado aos
cidadãos e entidades com quem a ANSR se relaciona na área da segurança rodoviária, em
particular no domínio da informação sobre a sinistralidade rodoviária. Nesta vertente, tem em
desenvolvimento a plataforma SIUAV – Sistema de Informação Único de Acidentes de Viação
cuja vertente pública constitui o Portal do Observatório da Segurança Rodoviária.
Este Projeto reveste-se de uma grande importância e abrangência tendo em consideração o
público alvo, conforme se ilustra no esquema seguinte:

O Portal - é composto por três áreas distintas:
 Internet – Observatório da segurança rodoviária é a área pública onde será
possível consultar, em modo estático ou dinâmico, informação estatística sobre
os acidentes e outra informação de segurança rodoviária.
 Extranet - área reservada para acesso de todos os interessados para consulta
de toda informação estatística produzida. Serão definidos os stakeholders
institucionais, os requisitos de acesso e a informação a disponibilizar;
 Intranet - área reservada para a ANSR, PSP e GNR, permitindo a consulta,
tratamento, validação e retificação da informação, com base num workflow.

Objetivos/resultados esperados:


Obter um sistema integrado e escalável que permita substituir os métodos menos
eficientes, atualmente utilizados ao longo de todo o processo, contribuindo fortemente
para a modernização administrativa;



Estabelecer uma plataforma comum de comunicação entre os vários intervenientes do
processo de recolha, tratamento e análise de informação, permitindo superar
dificuldades no acesso a informação e dados estatísticos de sinistralidade rodoviária;



Superar as perdas de tempo em deslocações e comunicações menos eficazes, facilitando
o acesso à informação, numa lógica de prestação de serviços públicos de forma
universal, tendo em consideração a perspetiva das funções do Estado e da relação de
eficácia com o cidadão e outros interessados;



Criar um portal agregador, um Sistema Único, onde todos os intervenientes que
integram o público alvo poderão ter acesso a toda a informação estatística sobre a
segurança rodoviária, com especial enfoque na componente dos acidentes rodoviários;



Permitir a realização de vários tipos de análise estatística, suportando a tomada de
decisão e criação de bases para as ações de prevenção na área da segurança rodoviária,
procurando reduzir a sinistralidade rodoviária com impacto positivo em todos os
cidadãos.
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