
Resumo 

A sinistralidade rodoviária constitui um dos grandes problemas do mundo actual, atingindo em 

Portugal níveis dramáticos. No nosso país os esforços para reduzir a sinistralidade tem-se centrado 

essencialmente na fiscalização e na legislação. Mas estas medidas são insuficientes principalmente 

quando aplicadas isoladamente no meio urbano, pois este apresenta características específicas. A 

importância do seu estudo é justificada por estes concentrarem cerca de 60% dos acidentes 

rodoviários e por ser um local onde qualquer contributo para melhorar os conflitos rodoviários se 

traduz numa melhoria da nossa qualidade de vida.  

No meio urbano, caracterizado por uma rede viária heterogénea e com elevados volumes de tráfego, 

é necessário garantir a mobilidade e as acessibilidades, em sintonia com os perfis das vias 

existentes, geralmente com elevados pontos de conflitos e sem esquecer a existência de um conjunto 

diverso de utilizadores.  

Neste trabalho é proposto uma metodologia cujo objectivo é diminuir o número de acidentes. Tendo 

em conta os trabalhos que têm vindo a ser realizados neste âmbito e aproveitando as potencialidades 

das ferramentas informáticas, em particular do Sistema de Informação Geográfica, elaborou-se uma 

metodologia que através da análise dos acidentes e do local das ocorrências visa a detecção da(s) 

causa(s). Neste sentido a metodologia é aplicada ao estudo da sinistralidade da cidade do Porto, 

como forma de demonstração das respectivas potencialidades.  

Abstract 

Road accidents are one of the most serious problems of industrialised countries and it takes alarming 

proportions in Portugal. In order to reduce this trend, efforts are being made specially on traffic 

regulations and enforcement. However, the measures taken are not enough on urban areas where 

60% of the accidents occurs. In an heterogeneous road network with high traffic volumes is difficult to 

assure car mobility and accessibility without forget the different road users’ needs.  

In this work a new methodology which aims to reduce the number of accidents is proposed. It is based 

on a profound analysis of the accidents and the areas where they occur in order to study their causes. 

The gathered data was treated with the Geographic Information System after an intense analysis of 

similar studies made in this area. The methodology suggested in this work is applied to the Porto city 

to demonstrate its potentialities.  


