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Metodologia 

• Pesquisa bibliográfica em psicologia e urbanismo. 

• Recolha e análise de dados estatísticos em entidades oficiais, 
levantamento cartográfico dos locais dos atropelamentos. 

• Trabalho de campo mediante observação no terreno de 
comportamentos nas vias com maior número de 
atropelamentos (≥ 5  no período 2007 – 2009). 

• Questionários de resposta aberta com 6 perguntas a 
condutores com pelo menos 10 anos de habilitação legal para 
conduzir veículos automóveis e inquéritos com 3 perguntas de 
resposta fechada a peões de vários escalões etários. 
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Saúde pública e sinistralidade 

• O desenvolvimento da Sociedade tornou o conceito de Saúde 
Pública mais abrangente, passando a considerar que uma boa 
saúde colectiva é fundamental para  um bom desenvolvimento 
económico. 

• Os acidentes rodoviários passaram assim a ser considerados como 
um problema de saúde pública sendo os peões o elemento mais 
vulnerável da estrada. 

• 1,2 milhões de mortos globalmente todos os anos, afectando 
nomeadamente os jovens e os idosos e com um custo económico e 
social em Portugal por morte na ordem do milhão de euros (PRP) 

• Em Portugal, em 2010, 741 mortos em acidentes rodoviários, 104 
(14%) dos quais atropelamentos onde os jovens (<20 anos) 
representam 24% das vitimas (20% da população) e os idosos (≥ 65 
anos) 27% (18% da população). 

 

 



CEG-IGOT 

Enquadramento 

• A cidade é um local de constantes interacções entre peões e 
automóveis, onde o espaço pedonal tem sido cada vez mais 
apropriado pelo automóvel, numa relação claramente 
desigual. 

• A crescente urbanização combinada com o crescimento da 
motorização potenciou o aumento dos conflitos.  
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O Concelho do Seixal 

• O Seixal é um concelho da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) situado na margem Sul do rio Tejo.   
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• O concelho do Seixal caracteriza-se por ter uma elevada 
densidade populacional na ordem dos 1654 habitantes / km2 
(2011) ,  encontrando-se as maiores densidades junto do eixo 
estruturante A2 / EN10. 

O Concelho do Seixal 
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Deslocação motorizada 

• Não só o concelho do Seixal, mas também a AML, são 
caracterizados por uma forte utilização do transporte 
individual. 

Fonte: Vala in Movimentos pendulares e modos de transporte na Área Metropolitana de Lisboa - 2001 (2003) 
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Deslocação pedonal 

• No entanto, as deslocações pedonais são também uma 
importante forma de deslocação interna. 

Fonte: Vala in Movimentos pendulares e modos de transporte na Área Metropolitana de Lisboa - 2001 (2003) 
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Vias com mais de 5 atropelamentos 
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Atropelamentos no Seixal 

• Em 2007,  40,5 % dos atropelamentos  no Seixal ocorreram 
em passagens sinalizadas (Em Portugal 33% (2007) mas em 
crescimento, situando-se nos 38% (2010)). 

• Assim, existe um comprovado défice de cidadania no 
comportamento, quer de condutores, quer de peões 
observável no terreno pelos comportamentos de ambos. 

• Os condutores têm-se como bons condutores e consideram 
todos os outros utentes, de uma forma geral, como “maus” 
utentes da estrada. 
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Geometria das vias 

• Muitas das vias selecionadas têm um traçado relativamente 
rectilíneo e praticamente desprovido de medidas de 
acalmia de tráfego. É assim potenciada a velocidade 
excessiva ainda que dentro dos limites legais. 

vias dos atropelamentos.png
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Atropelamentos no Seixal 

• Há uma consciencialização coletiva  de que os idosos e as 
crianças são o grupo de peões mais vulneráveis. 

vias dos atropelamentos.png
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Atropelamentos no Seixal 

• Em termos de análise estatística, salientamos o facto de, em 
2007, 36% dos atropelamentos (5) na EN10 na freguesia da 
Amora envolveram jovens entre os 9 e os 19 anos e 
ocorreram entre as 07:45 e 18:30 e ainda o facto de os 
atropelamentos de idosos se verificarem principalmente 
entre as 7 e as 15 horas (19 em 27, ou seja 70%) 

vias dos atropelamentos.png
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Atropelamentos no Seixal 

• Estimamos que cerca de 19 a 28% dos atropelamentos que 
ocorreram no Seixal localizaram-se no CBD Paivas / Cruz de Pau. 

vias dos atropelamentos.png
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Atropelamentos no Seixal 
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Reflexões    

• O Seixal é membro da Rede Europeia de Cidades Saudáveis 
desde 1998 e coordena a Rede Portuguesa de Cidades 
Saudáveis desde 2002 e propôs-se “implementar o Projeto 
de Segurança Rodoviária, com o objetivo de diminuir a 
sinistralidade no concelho”. 

 
• Existem diversas atividades documentadas por parte do 

município para a sensibilização dos grupos de risco. 
 

•  No terreno a concepção, ordenamento e manutenção das 
vias não parece receber a atenção que deveria ter. 

vias dos atropelamentos.png
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Conclusões    

• As atitudes são um factor não negligenciável dos 
atropelamentos no Seixal. 

 

• A desorganização do espaço urbano e a falta de medidas para 
o organizar é outro factor não negligenciável. 

 

• Salienta-se a existência de uma via rodoviária estruturante 
regional (EN 10) integrada no tecido urbano através da qual, 
em muitos dos casos, imperativamente se tem de circular 
para se sair do concelho. 
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• Identificar os principais fluxos pedonais e automóveis. 

• Continuar, se possível alargando, a sensibilização dos grupos 
de risco estendendo-a também aos adolescentes. 

• Encorajar e criar infra-estruturas que permitam uma 
caminhada segura. 

• Promover o uso dos transportes públicos e tomar medidas 
que  aumentem a sua eficiência. 

• Dar mais atenção à sinalização, manutenção e conceção das 
vias. 

 

 

 

Recomendações    
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• Uma das formas de se combater a sinistralidade rodoviária 
pedonal urbana é o recurso a medidas de acalmia de tráfego, 
cujos custos não estão necessariamente associados à sua 
efetividade.  

 

• A aplicação dessas medidas pressupõe uma adequação não só 
aos fluxo automóveis mas também aos fluxo pedonais. 

 

 

Recomendações    
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• As deflexões verticais ou lombas são as medidas de acalmia 
de transito mais eficazes fruto de, dificilmente serem evitáveis 
e pelo seu potencial de danos nas viaturas, estando 
restringidas a vias secundárias. 

 

 

Recomendações    

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Bremsschwelle.JPG
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• As deflexões horizontais (estreitamento da via), rotundas e  
redução do raio de curva são as medidas com uma eficácia 
média na redução de velocidade e por isso mais compatíveis 
com artérias principais. 

 

 

Recomendações    
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• Há ainda toda uma diversidade de medidas que não 
impedindo a velocidade, convidam à redução da mesma, tais 
como as marcas e sinalização rodoviárias, as superfícies 
diferenciadas, mobiliário e a iluminação, paisagismo, etc. 

 

Recomendações    

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Crosswalk_in_Burnaby_British_Columbia_Canada.JPG


CEG-IGOT 

Obrigado! 


