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≈ 1,3M VM/ano 

≈ 3.500 VM/dia 

Vítimas resultantes de acidentes rodoviários 

≈ 30M a 50M Feridos /ano 

Fonte:WHO; iRAP; OCDE 

#1 causa de morte entre 5-24 anos 

#3 causa de morte entre 5-40 anos  

WHO: próximos 15 anos…  

≈ 265M VM+FG 

50% ≈ 

85% ≈ 

sinistralidade rodoviária 
um problema à escala mundial 



Fonte:WHO; iRAP; OCDE 

sinistralidade rodoviária 
um combate e um compromisso à escala mundial 

PIB 
mundial 

3% 

PIB 
mundial 

0,7% 

Investimento em Infraestruturas 

rodoviárias para salvar vidas 
Custo dos acidentes rodoviários 

Ratio Custo Benefício 1:5 

Investimento em Infraestruturas Rodoviária tem 

elevado retorno: social, económico e reputacional 



investimento em infraestruturas rodoviárias 
Portugal versus UE28  

ultimas 2 décadas 

UE28 PT 

€ 

76% Investimento em Infraestrutura Rodoviária 65% 

0,8% Produto interno bruto 0,7% 

Investimento em Infraestruturas Rodoviárias em Portugal nos últimos 20 anos ligeiramente 

acima da UE28 para recuperar desfasamento 

Fonte:OCDE 



 Portugal 

 UE28 

o beneficio para o pais e para a sociedade obtido pela 

poupança resultante da diminuição da sinistralidade é 

mais do dobro do investimento 

Fonte: European Commission - Press release – nov 2016 – Road Safety evolution in UE 

Custo Económico e Social dos Acidentes de Viação em Portugal (2012, Arlindo Donário e Ricardo dos Santos, Preços de 2015 

OCDE 

PT 

€ 

24.000 M€ 
investimento em 

Infraestrutura Rodoviária 

50.000 M€ poupança 

Vítimas mortais por milhão de habitantes (k=30 dias) 

investimento em infraestruturas rodoviárias 
benefícios 



Investimento em infraestrutura 
Evolução do investimento na infraestrutura rodoviária e as vítimas mortais (registadas no local) em Portugal  

forte correlação entre investimento em infraestruturas rodoviárias e a redução 

da sinistralidade  

Fonte:OCDE e ANSR 



forte investimento em vias com maior qualidade e 

segurança: +3.200 km de estradas 

redução de 83% na sinistralidade grave  

contributo da Infraestruturas de Portugal 
evolução da execução do PRN versus evolução do n.º de VM na rede IP 

  

Vítimas mortais 

A rede sob gestão da IP foi a 

que mais contribuiu para a 

redução da sinistralidade 



analise do meio envolvente  
tendências 

Massificação e democratização  do Uso do automóvel 

Maior utilização da infraestrutura 

1980 

5,8 M und 

1,2 M unid 

2015 

Parque automóvel 

quintuplicou (35 anos) 

Circulação triplicou 

Circulação em Portugal (Milhões veic. x km)  

Fonte: Road Safety Anual Report 2017, OCDE 

2022 6,5 M und 
Expetativa de aumento 

em 12% em 2022  
Fonte: “Produção automóvel – principais tendências, 2016, 

PWC 

Expetativa de aumento 

em 44% em 2022 
Fonte: “Produção automóvel – principais tendências, 2016, 

PWC 



analise do meio envolvente  
tendências 

Evolução da industria automóvel 

Alteração dos padrões da mobilidade ACESSIBILIDADE – MOBILIDADE – SEGURANÇA - PARTILHA 

Evolução da Engenharia e Tecnologia 

CONSEQUÊNCIAS 

- Forte exigência na infraestrutura - 

- Infraestrutura  tem que se adaptar - 

Vendas em 2030 :: 15% veículos autónomos 

2030:: 1 em cada 10 veículos vendidos  são para partilha 

                              :: 50% veículos elétricos 

2050:: 1 em cada 3 veículos vendidos são para partilha  Fonte: “Automotive revolution – perspective towards 2030,  2016, 

Mckinsey & C. 

CONECTIVIDADE E INFORMAÇÃO 

Fonte: “Automotive revolution – perspective towards 2030,  2016, 

Mckinsey & C. 



evolução do conceito de estrada 
alteração do paradigma de abordagem 

Vitimas mortais 

1975 1985 1995 2005 2016 

                                 acessibilidade 

                            mobilidade 

                  segurança 

estrada tolerante 

Estrada que liga 
localidades 

Estrada que liga 
destinos 

Estrada que liga 
com segurança 
e conforto 

Estrada que previne e 
que antecipa os erros 
Estrada que minimiza 
o erro e as suas 
consequências 

+ exigência 

STS 

Smart Roads 

 

 

 

Estrada que 

comunica e 

assiste o 

condutor  

1º geração 2º geração 3º geração 4º geração 

5º geração 

2050 



tradicional Sistema de Transporte rodoviário Seguro  

evolução do conceito de estrada 
Redistribuição do esforço da infraestrutura 

Fonte: global NCAP - ITF 

Comportamento a 

tender para zero 

Smart roads 



Smart Road 
o próximo desafio 

Fonte: global NCAP - ITF 

Estrada que comunica e fornece informação entre 

veículos e infraestrutura (V2I) e entre veículos 

(V2V) 

condução autónoma e conectada  

adaptar às expectativas e exigências dos utilizadores e da 

sociedade 

resolver principais problemas dos sistema de transporte 

rodoviário: congestão, poluição e sinistralidade 

Necessária para: 

aumentar a robustez do sistema Infraestrutura+veículo 

maximizar benefícios da condução autónoma e conectada 

melhora a experiência do condutor 



Smart road 
Visão 2030 

Smart Road – Engenharia+Inteligência 

sistemas avançados de assistência ao 
utilizador 

fornece informação em tempo real 

segura 

monitorização e vigilância permanente 

ambientalmente sustentável 

comunica com os utilizadores e veículos 

plataforma para outros serviços – energia 
solar, eólica, elétrica…  

Exigências 

equipamentos de Segurança (Marcação Rodoviária, 

Sinalização vertical, Equipamentos semafóricos, etc) 

equipamentos transmissão e de comunicação 

qualidade e de desempenho 

uniformização, standarização e harmonização 
internacional 

situações imprevistas – reparação/construção, 
condições atmosféricas  

manutenção e conservação  

Velocidade, número de vias 

mais capacidade (número de vias e 
espaçamento entre os  veículos) 

Coexistência 



Desafio: Smart Roads 

para veículos 

autónomos e elétricos 

Infraestrutura rodoviaria 
o meio de mobilidade do futuro 

Conetividade 

Assistência 

Segurança 

Congestão 

Poluição 

Sinistralidade 

Zero Congestão 

Zero Emissões 

Zero Sinistralidade Mais Poupança 

Mais Tempo 

Mais Segurança 

Aposta Ganha  

Rede Rodoviária com 

qualidade 

Rentabilização ativos  

economia partilha 
Benefícios para sociedade 

Trabalhar em 

conjunto 

KSF para o 

desenvolvimento 

deste setor e do País 
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