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Alterações ao CE com possível impacto na 
segurança rodoviária
• Telemóvel na mão – agravamento do montante da coima e aumento do 

número de pontos subtraídos na carta (continua a permitir, sem restrições, 
a sua utilização em alta voz) 

• Arco de segurança nos tratores agrícolas – obrigatória a sua utilização

• Bicicletas e trotinetas  eléctricas – definidas claramente os requisitos 
técnicos e as velocidades máximas, reafirmada a sua equiparação a 
velocípedes, e estabelecida apreensão imediata do veículo para o seu não 
cumprimento (não restringiu o acesso à condução de trotinetas eléctricas –
nem em função da idade, nem nos diferentes tipos de vias) 
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Arco de segurança nos tractores agrícolas

• De 2010 a 2019 – 228 Vítimas mortais (89.5% por despistes)

• - 287 feridos graves (74.6% por despistes)

• - 1481 feridos leves (64.3% por despistes)
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Telemóvel – aceitabilidade do seu uso e 
percepção do risco

4

Os resultados do estudo mostram níveis muito baixos de aceitabilidade pessoal por parte dos portugueses
relativamente a falar ao telemóvel na mão enquanto se conduz (1.6%) e ao manuseamento do telemóvel

para ler mensagens/emails ou consultar redes sociais (1.1%).
As percentagens de aceitabilidade destes comportamentos em Portugal foram inferiores
à média europeia.

A aceitabilidade da utilização de sistemas mãos-livres foi muito mais alta em todos os
países europeus. Neste caso, a percentagem de aceitabilidade em Portugal (43.0%) foi mais
alta do que a média europeia.

Portugal é o país europeu com maior perceção de risco relativamente a falar ao telemóvel na mão.
Pelo contrário, é dos países onde é atribuído menos risco à utilização de sistemas mãos-livre para falar
durante a condução.



Telemóvel – comportamento autodeclarado 
e risco de acidente

• Portugal destaca-se como o país onde uma maior percentagem de condutores declarou falar ao 
telemóvel com sistemas mãos-livres e manusear o telemóvel (ler mensagens de texto/emails ou 
consultar redes sociais) durante a condução: cerca de 2 em cada 3 condutores (65.7%) falaram ao 
telemóvel com sistemas mãos-livres pelo menos uma vez nos 30 dias anteriores e 36.6% leram 
mensagens de texto/emails ou consultaram redes sociais. A percentagem de condutores portugueses 
que declararam ter falado ao telemóvel na mão enquanto conduziam um automóvel (37.4%) foi 
também superior à média europeia (28.6%) – foram os 7ºs a declarar fazê-lo.

• Risco de acidente grave aumenta 4 vezes com conversas ao telemóvel (seja com ele na 
mão ou em alta voz) e aumenta 23 vezes ao ler mensagens/emails/consultas às redes 
sociais. (resultados de vários estudos desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos)
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Bicicletas eTrotinetas eléctricas
• Durante os últimos 12 meses, a frequência que utilizou cada um dos seguintes meios de transporte, pelo menos 

alguns dias por mês, entre 20 países europeus: automóvel como condutor  - (2º), transporte público - (16º), 
bicicleta (eléctrica ou não eléctrica) - (20º - o que menos utilizou) , peão - (16º), 2 rodas a motor – (9º)

• Trotinetas – o que se passa e o que fazer?

• Estudo efectuado na Noruega aponta para que os acidentes com danos corporais nas trotinetas são cerca de 11 
vezes mais frequentes do que nas bicicletas, que entre 75% e 90% dos acidentes dão-se sem mais nenhum 
interveniente, e que os utentes que mais se queixam de ter tido problemas de falta de segurança com as 
trotinetas são os peões, seguidos pelos ciclistas.

• Que meio de transporte substituem as trotinetas elétricas, segundo dados de 10 países europeus*? Andar a pé 
(9 países), transporte público (9 países), bicicleta (1 país), ciclomotor (1 país), automóvel (0 países)

• * - AT, BE, DE, EL, FR, HU, IT, NO, RS, SE

• Idade mínima (14 anos?), só dentro de localidades, e em vias com limite máximo de velocidade de 50km/h?
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