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PREFÁCIO
ALIANÇA PARA A PREVENÇÃO RODOVIÁRIA
A Aliança para a Prevenção Rodoviária (APR) surge no âmbito da Política de
Responsabilidade Corporativa da Galp Energia, sendo a Prevenção e Segurança
Rodoviária (P&SR) um dos principais eixos de atuação da empresa.
A APR tem como missão contribuir para mobilizar o mundo empresarial e a sociedade em
geral em torno da problemática da sinistralidade rodoviária, ajudando a criar informação
e ferramentas para a sensibilização e para a melhoria dos comportamentos no trânsito
da população portuguesa e, por conseguinte, para a redução dos índices de sinistralidade
rodoviária em Portugal.
Assente numa lógica de longo prazo, de envolvimento de partes interessadas e de
conjugação de sinergias, a APR reúne alguns dos principais atores nacionais, entre eles,
e enquanto membros do Comité de Direção da APR, a Fundação Galp Energia, a ANSR
(Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária), a DGS (Direção-Geral da Saúde)
enquanto representante da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020 em
Portugal, e a Sair da Casca - enquanto consultora na área do desenvolvimento
sustentável e da responsabilidade social corporativa.
A APR conta ainda com o Alto Patrocínio da Presidência da República.
Este Comité de Direção é apoiado por um Painel Consultivo, que reúne um grupo de
peritos com conhecimento e experiência reconhecida nesta temática.
Para a consecução da missão da APR, foram definidas várias fases, desde o diagnóstico e
envolvimento de partes interessadas, à realização de um estudo sobre as atitudes e
comportamentos dos portugueses face à sinistralidade rodoviária.
As premissas de atuação multistakeholder da APR têm como ponto de partida as
conclusões deste estudo de modo a atingir o objetivo de mobilização consistente, durável
e inclusiva, que congregue simultaneamente os esforços das entidades reguladoras, dos
atores institucionais, da comunidade educativa e de outras entidades relevantes.
Com base neste pressuposto será desenvolvido um plano de acção que terá como
principal base uma ferramenta de partilha de informação, serviços e ações, reunindo
sinergias que permitam criar uma aliança em torno da temática e que contribuam para a
redução da sinistralidade em Portugal.
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1 ENQUADRAMENTO
A Sinistralidade Rodoviária é um grave problema social e de saúde pública. Segundo a
Organização Mundial da Saúde (WHO, 2009), as consequências dos acidentes rodoviários
são a 9.ª causa de morte em todo o mundo, prevendo-se que em 2030 ascenda à 5.ª
posição.
Em Portugal o número de vítimas mortais resultantes de acidentes rodoviários continua a
ser preocupante (92 mortos/milhão de habitantes em 2010, ANSR 2012a), estando muito
acima da média na União Europeia em 2010 (61 mortos/milhão de habitantes; dados do
Eurostat, 2010), apesar de ter diminuído nos últimos anos para cerca de metade (891
vítimas mortais em 2011 (ANSR, 2012b) face a 1.469 vítimas mortais em 20021
(Direção-Geral de Viação, 2003)).
Os dados dos dois últimos anos, que contemplam o número de vítimas mortais a 30 dias,
ajudam a perceber melhor a dimensão inquietante do fenómeno. Em 2010, morreram
nas estradas portuguesas 937 pessoas, 2.475 ficaram gravemente feridas e 43.890
sofreram ferimentos ligeiros em resultado da ocorrência de 35.426 acidentes (ANSR,
2012b). O número de óbitos registado em 2011 foi de 891 vítimas, a par de 2.265
feridos graves e 39.695 feridos ligeiros, resultante de 32.541 acidentes de trânsito
(ANSR, 2012b).
Torna-se, assim, fundamental continuar a intervir no sentido de promover a redução da
sinistralidade rodoviária.
Vários estudos têm procurado compreender o fenómeno, tendo sido identificado o
comportamento dos condutores como a principal causa dos acidentes. Assim para
reduzir a sinistralidade rodoviária será necessário promover a mudança dos
comportamentos de condução destes atores a médio/longo prazo.
A definição dos modelos de intervenção deve assentar no conhecimento aprofundado dos
comportamentos dos condutores, mas também das perceções, atitudes e normas que
sustentam estes comportamentos.
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Os valores apresentados contemplam o número de vítimas mortais a 30 dias, isto é, o número de
óbitos ocorridos no local do sinistro ou nos 30 dias seguintes à ocorrência do mesmo. Este valor
não é diretamente comparável com os dados relativos ao ano de 2002, onde se contemplava
apenas o número de vítimas mortais a 24 horas (cf. ANSR, 2012a). Isto significa que a redução do
número de mortes ao longo deste período poderá ser mais expressiva do que a aqui indicada.

4

ATITUDES E COMPORTAMENTOS FACE À SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA
Os últimos estudos que, de forma sistemática e abrangente, examinaram os fatores que
influenciam a sinistralidade rodoviária no contexto nacional foram realizados há cerca de
uma década (Reto e Sá, 2003; SARTRE 3, 2004), aquando do lançamento do Plano
Nacional de Prevenção Rodoviária 2003.
O facto destes estudos terem sido realizados no início do lançamento e implementação
do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária 2003, cujas medidas adotadas mudaram
significativamente o código da estrada e potencialmente o comportamento de todos os
utentes das estradas, tornou muito relevante a realização de um estudo atual,
aprofundado e de âmbito nacional que permitisse ajustar as novas intervenções às
dimensões sociopsicológicas e comportamentais mais relevantes para a sinistralidade
rodoviária.
Este estudo pretendeu alargar a perspetiva sobre esta temática ao envolvimento das
empresas e dos seus colaboradores na redução deste problema social. Partimos,
portanto, de um contexto específico – a empresa/organização – para identificarmos as
principais preocupações e sugestões dos condutores em Portugal e qual o grau de
envolvimento que atribuíam a si próprios e às empresas nestas matérias. Em seguida,
procurou-se sistematizar estas representações comparando grupos sociodemográficos e
fatores associados à condução.

2 OBJETIVOS DO ESTUDO
O estudo teve dois grandes objectivos, por um lado conhecer de forma aprofundada as
atitudes e os comportamentos dos portugueses face à problemática da sinistralidade
rodoviária, tendo em conta as seguintes temáticas:
1. Perceção do fenómeno da sinistralidade rodoviária, fatores de risco e prevenção;
2. Heteroperceção dos diferentes estilos de condução em Portugal (condutores em
geral, profissionais e motociclistas);
3. Autoperceção do estilo de condução pessoal;
4. Perceção das estratégias de prevenção;
5. Avaliação das campanhas de Prevenção & Segurança Rodoviária (P&SR).
Por outo lado, o estudo teve como objectivo envolver as partes interessadas da Galp
Energia.
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3 METODOLOGIA
Com vista à obtenção de um retrato o mais alargado possível das atitudes e
comportamentos dos portugueses face à sinistralidade rodoviária em 2012, realizaram-se
três

pesquisas,

independentes

mas

complementares,

seguindo

uma

abordagem

multimétodo que combinou metodologias qualitativas e quantitativas.
As duas primeiras pesquisas, de natureza qualitativa, permitiram descrever os
posicionamentos de condutores (Pesquisa Qualitativa com Condutores, 18-64 anos,
residentes nos seis distritos com maior incidência de sinistralidade 2010-2011) e de
jovens (Pesquisa Qualitativa Jovens, 16-24 anos, condutores e não condutores,
residentes em Lisboa) face à sinistralidade rodoviária, assim como identificar consensos e
divergências nas posições apresentadas.
No âmbito destas pesquisas realizaram-se, no total, 40 grupos de discussão focalizada
(GD), com colaboradores de 20 partes interessadas da Galp Energia. Ao todo foram
envolvidas nas sessões mais de 240 pessoas, entre jovens estudantes e colaboradores no
ativo.
A terceira pesquisa, de carácter quantitativo, permitiu apurar a prevalência de crenças,
atitudes e comportamentos associados à ocorrência da sinistralidade rodoviária na
população

portuguesa,

assim

como

identificar

diferenças

significativas

nos

posicionamentos dos inquiridos em função de fatores sociodemográficos e de fatores
relacionados

com

a

prática

da

condução.

Sendo

realizada

com

uma

amostra

representativa da população portuguesa, esta pesquisa permitiu alargar a análise a
segmentos da população sub-representados nas pesquisas anteriores, como sejam os
não

condutores

e

os

seniores.

No

âmbito

desta

pesquisa

foram

inquiridos

telefonicamente 800 cidadãos, com 18 ou mais anos, residentes em Portugal Continental.
Para a construção dos guiões dos GD e do inquérito telefónico recorreu-se à literatura da
especialidade, tomando como principais referências os trabalhos de Reto e Sá (2003),
mas também as propostas de indicadores relevantes presentes na pesquisa mais recente
sobre estas matérias. Foram também incluídas as sugestões e preocupações da ANSR e
da DGS, que validaram igualmente os guiões utilizados.
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4 BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS
4.1 Pesquisa Qualitativa com Condutores
 53% homens
 Idades: 22 aos 64 anos (M=38 anos; DP=9,6 anos)
 59% tinham formação superior
 85% indicaram conduzir todos os dias
 72% referiram conduzir em localidades e em estrada
 76% estiveram envolvidos em acidentes rodoviários enquanto condutores
 49% indicaram conduzir em serviço

4.2 Pesquisa Qualitativa com Jovens
 56% rapazes
 Idades: 16 aos 23 anos (M=18 anos; DP=2,3 anos)
 77% frequentavam o ensino secundário ou superior
 55%

estiveram

envolvidos

em

acidentes

rodoviários

enquanto

peões/passageiros

4.3 Pesquisa Quantitativa População Portuguesa
 52% mulheres
 Idades: 18 aos 86 anos (M=45 anos; DP=17,4 anos)
 38% indicaram ter escolaridade até ao 3.º ciclo
 57% trabalhavam
 Filhos: 35% sem filhos; 23% tinham filhos com idades ≤ 12 anos; 42%
tinham filhos com idade >12 anos
 79% condutores indicaram ter título ou licença de condução e conduzir
ainda que pontualmente
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Envolvimento em acidentes enquanto passageiro, peão, ou condutor (%)

100%

56,6 % dos inquiridos já tiveram
algum tipo de acidente

80%
60%

43,4%

40%

26,0%

18,0%

12,6%
20%
0%

não

enquanto
peão/passageiro

enquanto
condutor

ambos

5 PRINCIPAIS RESULTADOS
5.1
Perceção do fenómeno da sinistralidade rodoviária, fatores de risco e
prevenção
A sinistralidade rodoviária foi vista como sendo um fenómeno grave e preocupante,
que afeta quer os portugueses em geral, quer os
jovens portugueses. A frequência elevada com
que os acidentes de trânsito ocorrem e as
consequências sociais e de saúde que deles
decorrem contribuem para a elevada gravidade
atribuída

ao

económicas

fenómeno.
foram

As

pouco

consequências

salientadas

pelos

participantes nestas pesquisas.
Apesar

da

problemática

gravidade
social,

atribuída
a

a

maioria

esta
dos

participantes desconhecia a dimensão real
do fenómeno (vítimas mortais, feridos graves e
ligeiros,

número

de

acidentes

anuais).

Um

resultado interessante prendeu-se com o facto

“É grave pela frequência e facilidade
com que acontece. Basta uma
distração do condutor ou do peão para
acontecer e tem danos graves.” [H,
18-24 anos, G1, Lx]
“É grave. É um bocado triste ver na
TV que houve X mortos nas épocas de
Natal, Páscoa, Ano Novo.” [H, 18-24
anos, CC, G3]
“A mim também me preocupa. Ando
todos os dias de carro, a minha
família anda toda de carro. Claro que
me preocupa a sinistralidade.” [M, 2534 anos, G13, P]
“São
números
assustadores…
completamente! Os outros são mas
esse
(atropelamento)
ultrapassa
aquilo que podia imaginar.” [H, 35-44
anos, G23, B]

de os condutores terem subestimado o número
de condutores portugueses envolvidos em acidentes rodoviários, ao passo que os jovens
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sobrestimaram o número de jovens portugueses envolvidos em acidentes rodoviários.
Não obstante reconhecerem a sua relevância, para algumas pessoas a sinistralidade
rodoviária não se afigurou como um problema sobre o qual gostassem de pensar,
desvalorizando ou evitando a exposição à informação sobre a temática. Este é, portanto,
um fenómeno considerado grave, mas cujas consequências – a curto e
médio/longo prazo – são claramente subestimadas.
5.1.2 Principais Causas dos Acidentes
As causas espontaneamente apontadas para a sinistralidade rodoviária entre os
portugueses em geral e os jovens condutores foram diferentes. Os acidentes com a
população em geral foram atribuídos sobretudo a lacunas ao nível dos valores e da
educação (falta de civismo e formação inadequada dos condutores), assim como a
comportamentos de risco (velocidade excessiva, condução sob o efeito de álcool, uso do
telemóvel e o cansaço, stress e distração). Os jovens atribuíram os sinistros que ocorrem
com a sua geração à condução sob o efeito de álcool e de drogas, ao desafio do risco e à
falta de experiência de condução dos seus pares. As causas relacionadas com o
comportamento do condutor foram também identificadas por Reto e Sá (2003) como
muito salientes para os portugueses, embora há uma década atrás a principal causa
referida tenha sido a falta de civismo, enquanto neste estudo foi a velocidade excessiva
que

surgiu

como

a causa

mais

mencionada.

Esta

alteração

sugere

que este

comportamento de risco ganhou visibilidade, provavelmente devido a uma maior
fiscalização neste domínio (cf. Barómetro da AXA, 2009).

Pesquisa Qualitativa Condutores

Pesquisa Quantitativa
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5.2 Heteroperceção dos diferentes estilos de condução em Portugal
5.2.1 Condutores portugueses
A imagem dos condutores portugueses foi avaliada de forma bastante negativa por
parte dos inquiridos. Os mesmos foram definidos como arriscados (77%), apressados
(76%), distraídos

(66%) e agressivos

(56%). As características atribuídas

aos

condutores portugueses em geral foram ao encontro das características patentes no
estereótipo de mau condutor.
Heteroimagem dos condutores portugueses (%) – Pesquisa Quantitativa

... são apressados

37,7%

… arriscam muito

30,9%

... distraem-se facilmente

7,3%
0%

Concorda totalmente

21,6%

37,5%

10,9%
9,5%

19,1%

34,7%

8,6%

... têm civismo
... são tolerantes com os outros

12,6%

39,7%

20,8%

… conduzem com perícia

10,6% 7,7% 5,8%

46,4%

26,0%

... são agressivos
… são bons condutores

38,2%

32,1%

30,7%

33,2%

24,5%

22,2%

25,9%

Concorda em parte

40%
NC/ND

11,3% 3,9%
16,8%

6,1%

14,2%

7,6%

19,5%
24,6%

23,7%

20%

7,5%2,6%

19,2%

29,7%
60%

Discorda em parte

5,7%

13,4%
80%

100%

Discorda totalmente

Estereótipos de bom e mau condutor – Pesquisa Qualitativa com Condutores

Bom condutor

Mau condutor

Respeito por si próprio e pelos
outros

Individualista

Civismo
Atento à envolvente

Condução defensiva
Cumpridor das regras de trânsito

Seguro/evita comportamentos de
risco
Domínio do veículo
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Egoísta/autocentrado
Incorre em comportamentos de
risco
Incorre em comportamentos
agressivos
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Na base da avaliação negativa que foi feita aos condutores portugueses encontrou-se a
perceção de que a maioria dos condutores realiza frequentemente um conjunto de
práticas de condução que viola as regras de trânsito (ex., circula em excesso velocidade
nas autoestradas e localidades) e as recomendações de segurança transmitidas pelos
agentes de autoridade (ex., utiliza o telemóvel quando conduz, não descansa a cada 2
horas de viagem), isto é, apresenta uma condução de risco.

Práticas de condução atribuídas aos condutores portugueses (%)

… conduzem na AE a +120 km\hora

22,1%

… conduzem a +50km\h nas localidades

18,9%

…falam ao telemóvel quando conduzem

16,6%

… conduzem + 2 horas sem parar

16,4%

… mudam de via constantemente

… consomem álcool antes de conduzir

29,6%
20%

A maioria

Alguns fazem isso

3,4% 0,9%

29,2%

41,7%

9,9%

8,1% 0,9%

31,0%

40,1%

25,1%

4,1% 0,5%

29,4%

48,1%

11,6%

0%

29,0%

42,7%

14,1%

… não mantêm a distância de segurança

Todos

44,3%

13,5% 0,8%

37,5%
38,2%

6,1%0,6%
19,2%

47,4%
40%
Poucos

5,9%
11,9% 1,2%

60%

80%

100%

Nenhum faz isso

Entre os condutores portugueses, dois grupos etários foram considerados como tendo
estilos de condução particularmente perigosos. Aos condutores seniores foi associada
uma condução perigosa, de baixa velocidade mas pouco atenta à envolvente, que não
sendo infratora coloca os outros em risco por afetar a fluidez do trânsito.
Aos condutores jovens foi também associada uma
condução de elevado risco, principalmente devido à
velocidade excessiva. Esta imagem de condução em
velocidade foi partilhada pelos próprios condutores

“Os

mais

agressivos,

os

novos

mais

mais

velhos

mais lentos.” [H, 35-44 anos,
G19, A]

jovens.
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Por outro lado, os condutores profissionais (motoristas de mercadorias e de
passageiros) e os motociclistas foram vistos globalmente como melhores condutores do
que os condutores portugueses em geral, tendo sido descritos como apresentando maior
perícia na prática de condução. Destacou-se que os condutores profissionais têm uma
imagem positiva junto dos portugueses.
Comparação entre os atributos dos condutores portugueses em geral e os condutores profissionais
(médias)

Por outro lado a imagem dos peões é bastante
negativa, tendo sido consensualmente considerado que
estes arriscam muito, são apressados e distraídos. Na
representação da dinâmica das vias rodoviárias, o papel
do peão foi claramente subalternizado face ao dos
condutores,

sendo

comportamentos

de

minimizado
risco

o

assumidos

papel
pelos

dos

próprios

condutores como causa de acidentes envolvendo peões.
Embora se tenha reconhecido que o condutor deve ter um

“Vê-se

constantemente

pessoas a passar que nem
olham,

não

veem

se

está

verde, se está vermelho, se
está na passadeira, se não.”
[H, 25-34 anos, G20, Lx]
“Eu acho que muitas vezes as
pessoas

enquanto

peão

pensam ‘eu sou peão e por

cuidado acrescido junto das zonas em que os peões

isso tenho prioridade’ e às

devem atravessar, também foi tornado claro que o peão

vezes corre mal.” [H, 18-24

deve ser o primeiro a preocupar-se com a sua própria

anos, CC, G3]

segurança.

Este

posicionamento

apontou

para

a

necessidade de apostar em intervenções que incluam os peões, uma vez que mesmo
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aqueles que não conduzem (e são, portanto, apenas peões) partilharam desta opinião
desfavorável sobre o peão em Portugal.

5.3 Autoperceção do estilo de condução pessoal
Para além da avaliação do estilo de condução dos outros, foi pedido aos condutores que
fizessem uma autoavaliação do estilo de condução pessoal. Neste caso, embora
tenham admitido incorrer em infrações ao código da estrada, os condutores revelaram
ter uma autoimagem positiva enquanto condutor. A autodefinição foi ao encontro do
estereótipo de bom condutor, nomeadamente consideraram ter uma condução defensiva,
com agilidade e conhecimento do veículo e do código da estrada, transmitindo segurança
aos passageiros. Ser condutor foi, portanto, uma dimensão bastante valorizada na
definição da identidade pessoal.
Importância da condução para a identidade pessoal (%)

transforma-se numa pessoa pior 3,1% 5,2% 7,7%

18,9%

é uma parte importante de quem é

46,4%

tem orgulho em si

25,5%

57,8%

0%
Concorda totalmente

65,1%

20%

Concorda em parte

28,2%

40%
NC/ND

13,8%

60%

Discorda em parte

7,6% 6,7%
9,0% 2,4%2,6%

80%

100%

Discorda totalmente

Os comportamentos de risco mais frequentemente admitidos foram o excesso de
velocidade, quer em localidades, quer em autoestrada, e o desrespeito pelo período de
descanso a cada 2 horas de viagem, os quais foram simultaneamente avaliados como
práticas relativamente menos perigosas pelos condutores. Isto significa que os
condutores indicaram realizar com mais frequência apenas os comportamentos de risco
que avaliaram como ‘menos arriscados’, o que lhes permite minimizar o risco pessoal de
acidentes rodoviários.
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Frequência da realização de práticas de condução de risco

5

4,77

4,52
3,76

4

4,38
3,63

3,17

4,35
3,35

4,07
4,03
3,84
3,71
3,58
3,31

3
2,20

2

1,52
1,01

1,62

1,31

1

2,28

2,45
Realização do
comportamento
pelos condutores
portugueses
Realização do
comportamento
pelo próprio
Risco associado
ao
comportamento

As principais motivações para a realização de comportamentos de risco referidas
pelos condutores foram a perceção de controlo sobre a viatura e a confiança no
conhecimento da estrada, que permitem, segundo os mesmos, conduzir sem riscos. A
falta de tempo e o stress foram também identificados pelos participantes como fatores
que potenciam a transgressão nas estradas.
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Motivações para comportamentos de risco (%)

entra em piloto automático

3,7% 28,8%

faz apenas o que todos fazem na estrada 5,0%

46,7%

anda stressado, cansado e\ou preocupado com
5,7%
outras coisas

Muito frequentemente

35,1%

48,6%

31,3%
0%

26,3%

46,0%

23,5%

conhece bem a sua viatura

31,5%

64,0%

18,9%

conhece bem a estrada

34,0%

59,9%

9,7%

aborrece-se de estar tanto tempo no trânsito

48,3%

60,3%

pressa ou falta de tempo 8,6%
algumas das regras de trânsito não têm aplicação
prática

67,5%

27,9%

40,2%

20%

40%

Algumas vezes

28,5%

60%

80%

100%

Nunca

Uma parte considerável dos condutores admitiu mesmo arriscar mais quando viaja
sozinho, num processo de aparente desvalorização da sua segurança pessoal. Assim,
para muitos, a condução parece ser praticada com base no evitar as multas, desviando o
enfoque da segurança pessoal do condutor e da segurança de todos aqueles que com ele
interagem na via. Isto é particularmente importante se pensarmos que no trajeto casatrabalho uma esmagadora maioria de veículos é ocupada apenas pelo condutor,
sobretudo nos grandes centros urbanos.
Nos mais jovens, destacaram-se como comportamentos de risco o excesso de velocidade
e a condução sob o efeito de álcool. A par dos jovens condutores, os jovens não
condutores admitiram incorrer também em comportamentos de risco e transgressões
quando circulam com terceiros, neste caso a não utilização do cinto de segurança e o
circularem com um condutor/amigo alcoolizado, o que demonstrou o peso da socialização
pelos pares na adesão a comportamentos de risco. De salientar que, estes jovens
condutores

e

não

condutores

conseguiram

indicar

com

grande

lucidez

os

comportamentos de condução de risco praticados nas estradas portuguesas, como o
excesso de velocidade, as ultrapassagens perigosas e o uso do telemóvel.
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Quer os adultos, quer os jovens limitaram-se a referir o uso do cinto de segurança
(ainda que não por todos) e o cuidado com a manutenção dos pneus do veículo.
Os mais jovens indicaram que é mais comum conversarem sobre o tema da sinistralidade
rodoviária em família do que com os amigos, ainda que a conversa incida pouco sobre o
estilo de condução dos jovens condutores e mais sobre situações de trânsito observadas
ou vivenciadas no dia-a-dia. Além disso, apresentaram os familiares próximos como
modelos para o estilo de condução pessoal. A família tem, portanto, um papel
privilegiado na formação dos jovens condutores, devido aos processos de socialização e
modelagem intra-geracional (Panichi e Wagner, 2006). No entanto, apesar de os modelos
para o estilo de condução habitualmente referidos serem os pais ou familiares próximos,
as pessoas com mais idade nem sempre se viram como referências para os mais jovens.
Isto torna evidente a importância de incentivar as famílias a debaterem estes assuntos
em casa, para que haja espaço para a desaprovação parental dos comportamentos de
infração e de risco (Shope et al., 2001; Panichi e Wagner, 2006), sendo também
determinante sublinhar junto dos adultos que eles constituem modelos de referência para
os mais jovens, podendo ser determinantes das suas escolhas futuras (Elliot e Armitage,
2009; Panichi e Wagner, 2006).

5.4 Perceção das estratégias de prevenção
Relativamente a estratégias de prevenção para lidar com a sinistralidade rodoviária,
no global os portugueses preferiram medidas legislativas (regras e sancionamento) e
medidas de fiscalização a medidas preventivas, embora os condutores e os inquiridos
mais jovens tenham proposto menos medidas legislativas do que os restantes inquiridos.
Os inquiridos consideraram que as atuais leis são necessárias para reduzir a
sinistralidade. Foi também reforçado por estes a ideia de que as empresas privadas
devem atuar impondo medidas de prevenção rodoviária aos seus colaboradores. Uma das
expetativas que os participantes revelaram ter foi a de que estas complementem o papel
do Estado através de ações de sensibilização e formação ou melhor conjugação da
relação trabalho-família, de modo a minimizar os efeitos do cansaço e da urgência na
condução.

16

ATITUDES E COMPORTAMENTOS FACE À SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA
Os mais jovens defenderam o papel preponderante das entidades reguladoras na redução
da sinistralidade no seu grupo etário. Sugeriram que se devia privilegiar o reforço da
educação e formação das crianças e jovens no domínio da P&SR, de forma concertada
para os vários níveis de ensino. Os jovens sugeriram também que as empresas podem
ter um papel relevante, nomeadamente ao contribuir financeiramente para as iniciativas
oficiais.

5.5 Avaliação das campanhas de P&SR
No que concerne às campanhas de P&SR, constatou-se que estas foram recordadas de
forma genérica pelos inquiridos e foram consideradas formas de atuação pouco eficazes.
Os participantes indicaram que algumas campanhas ou slogans ajudaram a internalizar
normas de segurança, como o uso do cinto de segurança e a associação “atrás de uma
bola vem sempre uma criança”. Deve-se, no entanto, considerar que a imagem positiva
de si enquanto condutor associada a uma imagem negativa dos outros condutores,
encontrada também em estudos anteriores leva a supor que possíveis campanhas e
intervenções sejam vistas como orientadas mais para os outros condutores do que para o
próprio. Essa possibilidade de o condutor não se reconhecer como alvo das intervenções
torna muito difícil conseguir mudanças nos comportamentos de risco.
Quando se pediram avaliações mais concretas, as sugestões de enfoque das campanhas
remeteram para as consequências dos comportamentos de risco e dos sinistros para a
vítima e familiares/amigos. As campanhas de choque e medo foram menos valorizadas
pelos participantes. Os mais jovens valorizaram o investimento em campanhas de P&SR
desde que adaptadas à sua realidade, promovendo a identificação com as situações
retratadas. Os participantes referiram também a importância de serem realizadas mais
campanhas de P&SR, campanhas essas com maior continuidade no tempo.

6 CONCLUSÕES DO ESTUDO
6.1 Grupos em que é mais premente atuar
No conjunto dos resultados obtidos, destacam-se alguns segmentos em que é mais
premente atuar, quer pela sua maior adesão a comportamentos de risco, quer pela sua
maior indulgência face a comportamentos de risco por parte dos outros condutores. São
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eles os homens, os jovens entre os 18 e os 24 anos, os jovens-adultos entre os 25 e os
34 anos e os condutores em serviço.
6.2 Possíveis embaixadores da mudança de comportamentos na estrada
Pela sua menor adesão a comportamentos de risco, destacam-se as mulheres e os
condutores que nunca tiveram acidentes como possíveis embaixadores da mudança de
comportamentos na estrada.
6.3 Paradoxos
•

O fenómeno é tido como grave, mas poucos conhecem a sua verdadeira
extensão;

•

Os outros são sempre maus condutores, enquanto eu sou bom condutor;

•

Realizar práticas de risco não prejudica a autoimagem positiva enquanto condutor
– é-se menos bom, mas nunca mau condutor, até porque se arrisca mais em
comportamentos ditos menos perigosos;

•

Os condutores que residem nos distritos com maior incidência de sinistralidade
incorrem mais frequentemente em comportamentos de risco, mas possuem uma
autoimagem mais positiva do que quem reside em distritos com menor
sinistralidade;

•

Os mais novos veem os pais e familiares como referências para o estilo de
condução, mas os mais velhos nem sempre se veem como modelos – só se
tiverem passageiros é que inibem a condução de risco;

•

A principal preocupação é o evitamento da multa e não a segurança pessoal e dos
outros utentes da via;

•

São pedidas mais campanhas de P&SR, mas estas são vistas como tendo pouca
eficácia na mudança de comportamentos.

6.4 Oportunidades
•

A perceção elevada do risco associada ao consumo de álcool e uso do telemóvel;

•

A importância atribuída à salvaguarda da segurança dos passageiros, que inibem
comportamentos de risco;
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•

A importância de ser condutor para identidade pessoal;

•

As mulheres e os que não tiveram acidentes como embaixadores da mudança;

•

Os mais novos assumirem que valorizam o comportamento dos familiares mais
velhos;

•

A valorização das empresas enquanto ‘agente’ na P&SR;

•

A importância atribuída a campanhas de proximidade.

6.5 Caminhos para a mudança
•

INFORMAR OU ENVOLVER ATIVAMENTE NA DISCUSSÃO DO TEMA?
•

Contrariar a tendência para não pensar no problema, levar os cidadãos a
refletir sobre o problema, as suas causas e soluções;

•

Envolver na discussão todos os utentes da via – condutores e não
condutores – para promover mudança efetiva do comportamento;

•

Estatísticas nacionais e europeias como ponto de partida para a discussão
sobre dimensão e consequências da sinistralidade rodoviária?

•

DESASTRE OU ACIDENTE?
•

Contrariar a visão fatalista do fenómeno, mostrar que os sinistros ocorrem
frequentemente devido a comportamentos de condução perigosos e
desajustados às condições da via, os quais podem ser controlados e
evitados por quem os realiza;

•

Desmontar a imagem positiva que os condutores portugueses têm de si
próprios, ajudar a reconhecer e valorizar os comportamentos de risco na
estrada e a identificar áreas de melhoria.

•

COMPORTAMENTOS DE RISCO, NORMAIS OU DESVIANTES?
•

Contrariar a normalidade associada aos comportamentos de condução de
risco, mostrar que este tipo de comportamentos são permitidos por todos
nós, pelo que cada um deve contribuir para mudar a permissividade
instalada, reprovando publicamente os infratores;
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•

Salientar que o respeito pelo bem-estar dos outros começa pelo respeito e
valorização do bem-estar do próprio, viajar sozinho ou acompanhado deve
suscitar sempre comportamentos seguros;

•

Encontrar estratégias que facilitem uma melhor organização do tempo e
contrariem a tendência para querer ‘ganhar tempo na estrada’.

•

A ORIGEM: UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA OU DE EVITAMENTO DA MULTA?
•

Repensar o problema, colocando o enfoque na segurança pessoal e de
todos aqueles que interagem na via.
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