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SARTRE é o acrónimo de ‘Social Attitudes to Road
Traffic Risk in Europe’. O grupo SARTRE começou por
analisar a segurança rodoviária na Europa em 1991,
através de um único inquérito aplicado em cada um
dos países participantes. O primeiro estudo do
SARTRE foi levado a cabo em 15 países, tendo o
segundo sido alargado, cinco anos depois, a 19

países. No mais recente inquérito, designado SARTRE 3, participaram 23
países, tendo sido inquiridos cerca de 1,000 condutores em cada país, num
total aproximado de 24,000 condutores entrevistados. Os inquéritos
proporcionam informações sobre as atitudes e o comportamento dos
condutores, bem como sobre as suas experiências (por exemplo, com a
fiscalização), e neste sentido constituem uma excelente oportunidade para
comparar os condutores dos diferentes países e identificar as medidas que
poderiam contribuir para melhorar o comportamento e aumentar a segurança
quer para quem circula dentro das fronteiras de cada país, quer para quem
circula entre os diversos países na Europa.

Este documento tem por objectivo dar conta de alguns dos principais
resultados do inquérito SARTRE ao vasto público europeu. Em particular,
compara-se atitudes e comportamentos dos condutores, analisa-se as opiniões
dos condutores em relação às regras de trânsito, averigua-se o modo como
factores culturais e sociais influenciam a segurança e discute-se as medidas a
tomar para melhorar a condução dos europeus.

Por um lado, os inquéritos SARTRE 3 demonstram que a maioria dos
condutores está preocupada e reconhece que o estilo de condução é um factor
muito importante na segurança rodoviária, mas por outro, revelam que os
condutores têm frequentemente comportamentos perigosos e que infringem a
lei. O que significa que, para alcançar o objectivo da Comissão Europeia de
reduzir para metade o número de mortes na estrada em 2010, todos os
condutores têm um papel importante a desempenhar. Todos têm de contribuir
e modificar o seu comportamento ao volante. Muito provavelmente, isto aplica-
se a cada um de nós.

Apesar de este tipo de inquéritos poder, por vezes, ser controverso,
especialmente os inquéritos de aplicação presencial - tal como os utilizados
pelo grupo SARTRE - com tendência para algumas pessoas darem as respostas
socialmente aceitáveis, os resultados que aqui apresentamos são
suficientemente sólidos para fornecer um retrato - ainda que não se trate de
um retrato definitivo - dos condutores europeus.

Um retrato dos
condutores
europeus: o
projecto SARTRE
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Breve informação sobre os países
Nos últimos trinta anos têm tido lugar diversas iniciativas no sentido de

reduzir o número de mortes em acidentes de viação, como por exemplo, a
introdução de legislação exigindo o uso do cinto de segurança ou a ingestão
de menos álcool antes de conduzir. Recentemente, muitos países interditaram
a utilização do telemóvel durante a condução.

No mesmo período, assistiu-se igualmente à promoção de iniciativas no
sentido de uma harmonização das leis referentes ao trânsito entre países
europeus. Contudo, no que toca à rede viária, ao fluxo do trânsito e às taxas
de acidentes rodoviários, são ainda acentuadas as diferenças entre países. De
igual modo, existem também diferenças no que se refere à legislação no
âmbito da segurança rodoviária, e sobretudo no que toca à sua aplicação. Por
exemplo, são nítidas as diferenças: quanto ao limite legal de consumo de
álcool antes de conduzir; quanto à imposição de diferentes limites para os
recém-encartados, por um lado, e os condutores profissionais, por outro; e
quanto à fiscalização destes limites, através de medidas regularmente
utilizadas em alguns países, como o teste do balão por despistagem, por
suspeita ou por envolvimento do condutor num acidente. No que respeita à
utilização de câmaras de controlo de velocidade, há também diferenças bem
marcadas entre os países.

Estas diferenças traduziram-se na diversidade de padrões de segurança
rodoviária que caracterizam os 5 anos precedentes ao último inquérito (entre
1998 e 2002). A este respeito, entre aqueles que participaram nos dois últimos
inquéritos SARTRE, pode identificar-se três tipos de países:

— O primeiro tipo, que inclui a Áustria, a Alemanha, a Holanda, a Polónia,
Portugal, a Eslovénia e a Suíça, assistiu a uma considerável melhoria na
segurança rodoviária, o que resultou numa redução do número de mortes na
estrada.

— O segundo grupo pouco mudou. Aqui se inclui a Bélgica, a República
Checa, a Finlândia, a França, a Grécia, a Hungria, a Irlanda, a Itália, a Espanha,
a Suécia e o Reino Unido. Apesar de ter havido alguma melhoria no que toca
ao número de mortes em acidentes nestes países, essa melhoria é bem menos
acentuada do que a observada no primeiro grupo. Todavia, alguns destes

Um retrato dos condutores europeus: o projecto SARTRE6

São aqui expostos alguns dos resultados do
estudo referentes aos comportamentos de
risco confessados, às atitudes em relação a
diversas contra-ordenações e às possibili-
dades de aumentar a segurança na estrada.
Até que ponto os resultados estão de acordo
com aquilo que pensamos?
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países, como a Finlândia, a Suécia e o Reino Unido tinham já uma segurança
rodoviária muito elevada, sendo-lhes por isso mais difícil mostrar qualquer
melhoria adicional; mas mesmo estes países, que se destacam pela segurança
rodoviária, procuram aumentá-la. No que toca aos restantes países do grupo,
a segurança rodoviária precisa ainda de outras melhorias.

— O terceiro grupo tem apenas um único membro. Na Eslováquia, a
segurança rodoviária deteriorou-se nos últimos 5 anos, tendo vindo a
aumentar o número de mortes na estrada.

Estas diferenças, tais como as identificadas nas atitudes e comportamentos
declarados, revelam aparentemente um contraste entre os condutores dos
países do Sul e os do Norte da Europa, e um contraste menos acentuado entre
o Ocidente e o Leste europeus. No entanto, as diferenças não se manifestam
exclusivamente ao nível dos condutores. Os diferentes contextos sócio-
económicos e culturais e as diferentes infra-estruturas dos diversos países
desempenham igualmente um papel na formação dos cidadãos para a
segurança rodoviária.
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Em geral, as opiniões dos condutores
parecem ter mudado mais do que o seu
comportamento desde os primeiros
inquéritos. Quanto à segurança rodoviária,
estas mudanças são positivas para a maioria
dos países, à excepção da Espanha, especial-
mente no que toca ao uso do cinto de segu-
rança. Por outro lado, os resultados respei-
tantes à condução sob a influência do álcool
e ao excesso de velocidade são bem menos
óbvios e mais diversificados.



A condução sob a influência do álcool, o excesso de velocidade e a não
utilização do cinto de segurança são práticas reconhecidas pela maioria dos
condutores como sendo perigosas. Todavia, muitos condutores continuam a
agir dessa forma; a questão é saber por que o fazem, e talvez por que é que
também nós, sabendo o que fazemos, agimos da mesma forma.

Estima-se que, se apenas estes três factores de risco pudessem ser
atenuados de forma significativa nas estradas europeias, o número de feridos
graves e mortes seria reduzido para metade. Um objectivo delineado pela
Comissão Europeia em 2001 e a alcançar em 2010.

Condução sob a influência do álcool
A questão referente ao limite legal de álcool no sangue revela-se crucial,

sendo este limite susceptível de ser uniformizado por toda a Europa.
Actualmente, há países com um limite de álcool inferior ao limite mais
frequentemente adoptado na Europa: 0.5 g/l. Nestes países, os condutores
manifestam-se relativamente menos a favor da adopção deste limite como
norma europeia comum. Já dois terços dos condutores nos países com um
limite superior a 0.5 g/l aceitariam reduzir para este limite. Este é certamente
um aspecto que os políticos destes países deveriam considerar no
planeamento futuro da estratégia de segurança rodoviária. Contudo, todos os
países deveriam ser capazes de adoptar ou manter um limite inferior, caso seja
exigido. O mapa na página 33 mostra os países envolvidos em caso de
adopção de um limite único de 0.5 g/l na Europa: quatro países teriam de
baixar o seu limite, enquanto sete estariam acima desse limite.

De salientar também o facto de ter sido fortemente defendida pelos
inquiridos a proibição do consumo de álcool aos recém-encartados. Em países
como a Áustria esta lei já foi implementada.

Principais factores de risco:
álcool, velocidade e uso do
cinto de segurança
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Alterações no limite legal de álcool no sangue nos países
europeus desde 1990
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Figura 1: Percentagem de condutores submetidos a
controlo do álcool nos últimos 3 anos
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Ao que parece, os condutores estão bem cientes do problema que a
condução sob a influência do álcool representa para a segurança. Mais de
metade (59%) defende a introdução de legislação que proíba os condutores de
ingerir bebidas alcoólicas ou que reduza a taxa legal de álcool actualmente em
vigor. O problema prende-se com o facto de os condutores mais conscientes
das implicações para a segurança rodoviária da condução sob a influência do
álcool não serem os que têm por hábito beber antes de conduzir. Os
condutores que defendem a implementação de medidas com vista à inibição
da condução sob a influência do álcool também tendem a declarar que pouco
ou nenhum álcool consomem.

Outro resultado interessante refere-se ao número de condutores europeus
que declaram ter sido submetidos a controlo do álcool. Na Figura 1 podemos
observar que 26% dos condutores foi submetido a testes de alcoolemia (ex.
teste do balão) nos últimos 3 anos (15% só uma vez e 11% mais do que uma
vez). Contudo, a experiência dos condutores em Itália, onde 4% foi submetida
a testes, foi bem diferente da dos finlandeses, que foram dezasseis vezes mais
submetidos a testes no mesmo período.

Enquanto a maioria dos condutores defende a implementação de medidas
específicas a aplicar a infractores reincidentes é talvez surpreendente que sejam
poucos os defensores da utilização de alcoómetros a bordo dos veículos, impedindo
a condução sempre que ultrapassado o limite estabelecido. Cerca de três quartos
dos inquiridos é a favor da aplicação de testes de alcoolemia aos condutores que já
foram penalizados mais do que um vez por condução sob influência do álcool.

Recorde-se que, apesar de estes resultados serem encorajadores no que toca à
segurança, a condução sob o efeito do álcool continua a ser um dos principais
factores de risco nos países europeus. A Comissão Europeia estima que cerca de
10,000 pessoas, praticamente um quarto dos que anualmente morrem nas estradas
europeias, perderam a vida em acidentes onde pelo menos um condutor
embriagado esteve envolvido.

Infracção dos limites de velocidade
O quadro sobre os “principais limites de velocidade nos países europeus”

mostra a variação dos limites de velocidade entre os diferentes tipos de estrada nos
diversos países. No que se refere à velocidade, os inquéritos revelam que os
condutores dos diferentes países têm pontos de vista bem distintos, não sendo
então possível identificar qualquer diferença entre grupos de países. No que toca ao
seu próprio comportamento ao volante, os condutores não associam geralmente a
velocidade, ou o excesso de velocidade, a uma condução perigosa, apesar de
considerarem perigosa a condução rápida dos outros condutores. De facto, a
maioria dos condutores admite ultrapassar os limites de velocidade, sobretudo na
auto-estrada, apesar de muitos defenderem a implementação de medidas com vista
à redução dos limites de velocidade dentro das localidades. A probabilidade de um
condutor admitir que excede os limites de velocidade é tanto maior quanto mais
sente que pode conduzir com velocidade em segurança.
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No que diz respeito à fiscalização da velocidade, cerca de um condutor em cinco
foi autuado por excesso de velocidade nos últimos três anos (ver Figura 2). No
entanto, há uma grande diferença entre países no que se refere, por um lado, à
expectativa dos condutores face ao controlo policial e autuação por excesso de
velocidade e, por outro, à sua experiência actual face à fiscalização.

Outra constatação é a de que a defesa do incremento da fiscalização do
cumprimento dos limites de velocidade difere consideravelmente (de 39% a 80%) de
país para país.  Além disso, enquanto muitos condutores estão de acordo com o
aumento do número de câmaras de controlo da velocidade e das penalizações por
excesso de velocidade, são muito poucos os defensores do envolvimento de entidades
privadas no controlo da velocidade nas estradas, que é suposto ser levado a cabo pela
polícia ou pelas autoridades públicas locais. 

No que toca às atitudes e comportamentos em relação à condução com excesso de
velocidade, os inquéritos revelam várias e acentuadas diferenças entre países, não
sendo por isso possível extrair destes dados um retrato pan-europeu definido. É então
necessário que cada país avalie a actuação dos restantes e defina a sua estratégia para
reduzir o excesso de velocidade, aproximando-se dos parceiros europeus. Um dos
desafios consiste numa maior consciencialização dos condutores para o perigo que a
condução em excesso de velocidade constitui para si e para os outros. Todavia, os
resultados são globalmente promissores, na medida em que são já muitos os
condutores que reconhecem os riscos de uma condução com excesso de velocidade e
que apoiam a implementação de medidas tendo em vista uma redução da velocidade
na estrada. Em diversos países, as autoridades deveriam tirar proveito de tal apoio,
apostando no controlo e fiscalização da velocidade. Contudo, não deixa de ser
necessário fazer acompanhar cada uma destas medidas com campanhas de informação
através dos mass media.

Principais factores de risco: álcool, velocidade e uso do cinto de segurança12
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Figura 2: Percentagem de condutores autuados por
excesso de velocidade nos últimos 3 anos
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Figura 3: Percentagem de condutores para quem uma
condução prudente dispensa o uso do cinto de
segurança
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Não utilização do cinto de segurança
Em geral, os inquéritos revelam que a maioria dos condutores tem atitudes

bastante positivas no que se refere ao uso do cinto de segurança. Contudo,
muitos condutores não só acreditam que uma condução prudente dispensa o
uso do cinto de segurança, como também sobrestimam o risco de ficar preso
pelo cinto de segurança em caso de emergência (ver Figura 3). Nos países em
que um amplo número de condutores tem este tipo de opinião, será necessário
levar a cabo campanhas com vista a uma alteração da atitude face ao uso do
cinto de segurança.

Os inquéritos revelam a existência de um elevado número de veículos na
Europa com cintos de segurança instalados em todos os lugares (85%). No
entanto, esta proporção é ainda reduzida em países como a Eslováquia,
Hungria, Espanha ou Chipre, particularmente no que toca à utilização de
sistemas de retenção para crianças. Os casos mais graves são os de países do
Leste e do Sul da Europa, como a Estónia e a Itália.

Enquanto em diversos países são elevadas as taxas de utilização do cinto
de segurança, noutros países estas taxas permanecem ainda reduzidas,
especialmente nas áreas urbanas. Em média, 84% dos condutores (num
intervalo entre 71% e 96%) utiliza sempre o cinto de segurança nas auto-
estradas, mas este valor desce para 66% (num intervalo entre 36% e 91%)
dentro das localidades. De alguma forma, estes resultados revelam que não há
ainda uma utilização generalizada do cinto de segurança. Apesar de,
globalmente, as taxas de utilização do cinto - uma das medidas de prevenção
mais eficazes, em particular no caso dos acidentes a baixa velocidade - terem
aumentado nos últimos anos, há ainda muito por fazer. É então importante que
os países que apresentam taxas de utilização do cinto de segurança reduzidas
promovam programas específicos para melhorar esse cenário.
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Principais limites de velocidade nos países europeus
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Principais factores de risco: álcool, velocidade e uso do cinto de segurança

Relação entre a condução sob a influência do álcool, o excesso
de velocidade e a não utilização do cinto de segurança

Dos três factores de risco supramencionados, os condutores tendem
sobretudo a admitir que conduzem com excesso de velocidade. Apenas uma
reduzida percentagem admitiu conduzir após a ingestão de bebidas alcoólicas.

— No que toca à condução com excesso de velocidade, só 47 % dos
condutores declarou que nunca ou raramente excede os limites de velocidade
nas auto-estradas.

— Quanto à condução sob a influência do álcool, 4% dos condutores
admitiu ter conduzido, pelo menos, num dia da semana precedente à
entrevista com um volume de álcool no sangue superior ao limite permitido
por lei.

— No que respeita ao uso do cinto de segurança, 13 % declarou raramente
ou nunca usar o cinto de segurança nas áreas urbanas.

De notar que os resultados demonstram uma associação entre os vários
factores de risco. É provável que uma vez expostos a um factor de risco, os
condutores estejam também expostos aos restantes. Por exemplo, a
probabilidade de os condutores que ultrapassam os limites de velocidade não
utilizarem o cinto de segurança é superior em 87% à dos condutores que não
ultrapassam os limites de velocidade! A associação entre condução com
excesso de velocidade e condução sob a influência do álcool é igualmente
elevada. Estes resultados não só demonstram uma forte influência do país - os
países com um resultado global negativo apresentam resultados negativos em
todos os factores de risco – como evidenciam o problema de alguns
condutores não reconhecerem os riscos associados à condução, bem como à
sua prevenção.
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Aumentar a segurança nas estradas da Europa e, em particular, em cada
país implicará considerar os aspectos aqui mencionados. Especialmente
importante será procurar consciencializar mais os condutores para os
diferentes problemas, no sentido de melhorar o comportamento e reduzir o
número de acidentes. Duas outras medidas necessitam ainda de ser tomadas
em consideração. A primeira refere-se à utilização de novas tecnologias; a
segunda, à harmonização da legislação respeitante ao trânsito a nível europeu.

Regras de trânsito que promovam a segurança
São diversos os factores que influenciam o comportamento dos condutores,

quer à escala nacional, quer à escala europeia. Um dos factores refere-se à
forma como as regras de trânsito são fiscalizadas. A este respeito, tanto a
actual fiscalização como a percepção dos condutores em relação às acções
fiscalizadoras, ou ainda o receio de ser apanhado e penalizado, são aspectos
importantes que variam de forma considerável de país para país.

O inquérito SARTRE 3 possibilita uma comparação ao nível da fiscalização
das infracções nos diversos países. O inquérito proporciona informação sobre
a condução com excesso de velocidade, o uso do cinto de segurança e a
condução sob a influência do álcool.

No que toca ao número de condutores penalizados, a fiscalização que mais
fortemente se fez aplicar em todos os países participantes foi a respeitante à
condução com excesso de velocidade. Globalmente, os condutores declararam
ser duas vezes mais provável deparar com uma acção de controlo da
velocidade do que com uma acção de controlo do álcool. Em geral, os
condutores penalizados por ultrapassarem os limites de velocidade sentem
que o seu comportamento não foi particularmente perigoso e que não tiveram
sorte, considerando no entanto a condução sob a influência do álcool
inaceitável e susceptível de penalização quando detectada. Com efeito, houve
um grande apoio ao reforço da fiscalização da condução sob a influência do
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álcool e, mesmo a um agravamento da regulamentação, com quase metade
dos condutores defendendo a punição do consumo de bebidas alcoólicas
antes de conduzir.

É geralmente reconhecido que a percepção dos condutores em relação às
acções de fiscalização é mais importante que o número efectivo de acções a
decorrer. A fiscalização é por isso sobretudo eficaz quando muito visível e bem
publicitada. Câmaras de controlo da velocidade e carros de polícia à paisana
dificultam a avaliação que os condutores fazem da extensão das acções de
fiscalização. Estes métodos devem ser utilizados mais amplamente para
produzir semelhante efeito, o que é sobretudo viável com câmaras
automáticas de vigilância dos excessos de velocidade, na medida em que estes
sistemas implicam menos recursos do que o vulgar controlo policial. A razão
para a maioria dos condutores se manifestar a favor de sanções mais severas
no que toca à condução sob a influência do álcool poderá estar associada ao
facto de três quartos dos entrevistados não ter sido alvo de fiscalização nos
últimos três anos.

Cerca de um terço dos condutores considera-se satisfeito com as regras de
trânsito em vigor - partindo do pressuposto de que o peso da sanção é
adequado à gravidade da infracção, aquela deve ser rapidamente aplicada, no
sentido de promover a segurança, em vez de servir para aumentar receitas.
Globalmente, 76% dos condutores manifesta-se a favor de uma maior
fiscalização das regras de trânsito, mas esta percentagem varia entre 50% e
90% consoante o país. Por outro lado, 60% declara ser a favor de penalizações
mais fortes para as infracções dos limites de velocidade, enquanto 90%
defende penalizações mais pesadas para as infracções do limite de álcool no
sangue.

Novas tecnologias concebidas para melhorar o trânsito
Nos últimos anos, tem aumentado consideravelmente o número de

sistemas apoiados em novas tecnologias no sentido de melhorar a segurança
rodoviária, desde os sistemas de fiscalização (ex. câmaras de controlo de
velocidade) aos sistemas concebidos para auxiliar os condutores (ex. sistemas
de navegação a bordo). Alguns sistemas são obrigatórios (ex. limitadores de
velocidade nos camiões) ou opcionais, na medida em que podem ser ligados
ou desligados pelo condutor (ex. controlador automático de velocidade).

A este respeito, há diferenças marcantes na Europa. Nalguns países, as
câmaras de controlo de velocidade e os sistemas de navegação são comuns,
enquanto noutros estes dispositivos pouco ou nada são utilizados. Tais
diferenças podem ter uma influência decisiva nas atitudes dos condutores em
relação a esses sistemas.

No entanto, sendo certo que tais sistemas tornar-se-ão mais comuns nos países
europeus, o inquérito SARTRE 3, ao contrário dos inquéritos SARTRE 1 e SARTRE 2,
incluiu um conjunto de questões sobre as atitudes face a estas novas tecnologias.
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Foram abordados três diferentes tipos de sistemas. 
Os sistemas que:
- Auxiliam o condutor (sistemas de auxílio),
- Impõem determinado comportamento (sistemas de alerta e intervenção),
- Podem ser utilizados pela polícia para fazer cumprir a lei (sistemas de

regulação).
O apoio a estes diversos sistemas varia bastante de país para país. Por

exemplo, menos de metade (41%) dos condutores suíços apoia um sistema
concebido para prevenir os condutores que ultrapassam os limites de
velocidade, enquanto que na Irlanda, 81% defende a introdução deste sistema.
Todavia, este elevado apoio por parte dos condutores irlandeses pode ficar
parcialmente a dever-se às recentes campanhas de publicidade  tendo em vista
o comportamento em termos de velocidade. Parece que nalguns países – Suíça,
Áustria, Alemanha e Holanda - os condutores não apreciam a ideia de que o
seu comportamento seja controlado, enquanto que noutros – na Irlanda, em
França e no Reino Unido - não se partilha desse sentimento.

Para além das câmaras de controlo de velocidade automáticas, alguns
países já utilizam câmaras para detectar condutores que não respeitam os
semáforos vermelhos, enquanto que outros recorrem a câmaras para controlo
da parte traseira do veículo sempre que os condutores não conservam uma
distância adequada entre o seu veículo e o veículo da frente. O rápido
progresso das novas tecnologias significa que, no futuro, uma ampla
variedade de comportamentos será monitorizada e talvez fiscalizada.

Actualmente, é mais provável que os condutores apoiem mais as
tecnologias de radar concebidas para fiscalizar os condutores que passam com
o semáforo vermelho do que as tecnologias concebidas para detectar as
infracções dos limites de velocidade. Tal como sucede com outras tecnologias,
os condutores suíços são quem menos apoia os radares detectores de
velocidade (42%), enquanto os irlandeses estão entre os maiores defensores
destes dispositivos (87%). Em países como a Bélgica, a Finlândia, a Irlanda, a
Polónia e o Reino Unido, os condutores declaram-se a favor de ambas as
tecnologias, enquanto na Áustria, na República Checa, na Alemanha, na
Espanha, na Suécia e na Suíça, os condutores opõem-se aos dois tipos de radar.
Os resultados são provavelmente influenciados pela actual situação de cada
país no que toca à utilização e à experiência com estes dispositivos.

Os dispositivos de identificação de veículos existentes não só permitem o
acesso a determinados serviços (ex. pagamento automático de portagens)
como se tornam cada vez mais úteis à polícia, nomeadamente para identificar
os infractores dos limites de velocidade ou de outras regras de trânsito. No
cômputo global, 61% dos condutores europeus estaria disposta a instalar estes
sistemas de identificação no seu carro, se bem que esse apoio se intensifique
junto dos condutores italianos e eslovenos. Contudo, apenas 51% estaria de
acordo com a utilização policial destes sistemas. Enquanto os irlandeses são
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bastante apoiantes deste tipo de sistema, os condutores alemães, austríacos e
suíços são normalmente contra.

Os condutores estão mais a favor do uso de caixas negras para registar a
velocidade do veículo, o tipo de condução, as infracções, etc., (contribuindo
para explicar as condições em que ocorreu um acidente) do que para servir de
apoio ao controlo e fiscalização das regras de trânsito.

Há três elementos aparentemente determinantes das atitudes dos
condutores perante estas novas tecnologias:

- A função para que se destina o sistema,
- A familiaridade dos condutores com os sistemas. Nalguns países, os
condutores podem sentir-se familiarizados - i.e., quando as câmaras de
controlo de velocidade já atingiram níveis de saturação - enquanto que os
condutores não familiarizados com um determinado dispositivo
tecnológico podem tender a sobreestimar as suas vantagens e
desvantagens;
- As atitudes dos condutores face à fiscalização e a importância que
atribuem à liberdade de se comportarem como desejarem.
Dada a actual sofisticação destes dispositivos e as suas potenciais utilizações

no futuro, é surpreendente a quantidade de condutores que apoia a sua
introdução. É provável que nos tenhamos já resignado, à medida que a
sociedade avança tecnologicamente. Parece que a automatização toca a todos.

Harmonização da política europeia para a segurança rodoviária

Tal como se constatou, a Comissão Europeia estabeleceu o objectivo de
redução do número de mortes nas estradas para metade em 2010. Para
alcançar este objectivo será necessário que todos os Estados membros,
independentemente da sua actual situação no que toca à segurança rodoviária,
se empenhem tanto na introdução e na coordenação de projectos para
incrementar a segurança ao nível nacional, regional e local, como na introdução de
medidas à escala da União Europeia a vários níveis estratégicos. Tal envolverá
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acções de fiscalização e legislação, no sentido de promover um
comportamento melhor e mais seguro, introduzindo sistemas de transporte e
mecanismos de controlo mais inteligentes.

São quatro as principais medidas propostas pela Comissão Europeia:
- O reforço do sistema de sanções (i.e. fiscalização),
- O implemento de programas de educação e a aposta numa maior
consciencialização dos utentes da estrada face aos riscos rodoviários  
(i.e. educação e publicidade),
- A introdução de inovações tecnológicas no equipamento dos veículos 
(i.e. sistemas de apoio a bordo),
- A introdução de novas soluções técnicas para as estruturas rodoviárias 
(i.e. gestão de tráfego).

Para uma maior segurança rodoviária22
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O inquérito SARTRE 3 revelou que os condutores europeus apoiam
bastante o principal objectivo da Comissão, com 83% dos inquiridos de acordo
com o objectivo de redução (ver Figura 4), ainda que os finlandeses, os
franceses ou os suíços sejam menos apoiantes desta meta do que os
irlandeses, os gregos, os suecos, os espanhóis, os croatas e os portugueses.

De acordo com os resultados do inquérito, os condutores dos países que
apresentam as mais graves situações de segurança rodoviária tendem a apoiar
mais a introdução de medidas extremas. No entanto, as medidas extremas,
que poderiam ser eficazes (ex. limite legal de condução sob a influência do
álcool de 0.0 g/l) tendem a ser geralmente menos defendidas do que as
medidas mais liberais. Por exemplo, na Suécia, um dos países mais seguros da
Europa, os condutores revelam-se pouco apoiantes da introdução de medidas
inéditas e mais extremadas para aumentar a segurança rodoviária. Claro que a
situação na Suécia pode ainda ser melhorada com concentração de esforços
nos problemas ainda existentes. Já outros países podem observar o caso sueco
e tentar repetir o seu sucesso.

Comparando com outro tipo de medidas, os últimos inquéritos revelam
também que os condutores dão actualmente uma prioridade maior à melhoria
das estradas. Outras medidas de segurança, tais como o aperfeiçoamento dos
testes de condução, a fiscalização por parte da polícia ou o incremento das
campanhas publicitárias, continuam a recolher menos apoio.

Enquanto que a maioria das vítimas de acidentes de viação na Europa são
condutores e passageiros, quase um terço são utentes da estrada mais
vulneráveis, como os peões, os motociclistas ou os ciclistas. Contudo, os
condutores europeus não identificam claramente os grupos de utentes da
estrada aos quais os governos deveriam estar mais atentos aquando das suas
decisões sobre as questões prioritárias na segurança rodoviária.

Por forma a solucionar os problemas inerentes aos principais factores de
risco – o álcool, a velocidade e a não utilização do cinto de segurança – a
Comissão Europeia pondera a harmonização de regras - limites à condução sob
a influência do álcool, legislação referente à utilização do cinto de segurança,
limites de velocidade - bem como práticas de fiscalização idênticas (ex. teste
do balão por despistagem, a utilização de câmaras) em todos os países da
União. De facto, o inquérito analisou até que ponto os condutores apoiariam a
harmonização das leis referentes à condução sob a influência do álcool e aos
limites de velocidade.

Em geral, os condutores apoiam a harmonização dos limites de velocidade
em toda a Europa, se bem que 56% dos condutores cipriotas  não seja apoiante
desta medida. Todavia, é provável que a harmonização dos limites de
velocidade não tenha muitos adeptos se acompanhada por elevados níveis de
fiscalização e por um agravamento das sanções.

Pode parecer fácil alcançar o consenso quanto ao limite de álcool no
sangue, mas recorde-se que as penalizações para os infractores diferem de
país para país. No Reino Unido foi estabelecido um limite legal mais elevado,

23



Para uma maior segurança rodoviária

Figura 5: Percentagem de condutores que considera a
sua condução menos perigosa que a dos outros
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sendo os condutores severa e indiscriminadamente punidos quando infringem
a lei pela primeira vez. Não obstante a ausência de testes do balão por
despistagem, esta medida, acompanhada de elevados níveis de fiscalização,
levou a um forte cumprimento da lei.

No que toca à introdução de um sistema de pontuação das infracções, esta
medida foi defendida por 72% dos condutores, tendo alguns países
introduzido já este sistema, que encontra forte apoio junto dos condutores
irlandeses e um apoio mais fraco entre os suíços e os austríacos.

Actualmente, os condutores são razoavelmente a favor da utilização de
câmaras na fiscalização da velocidade e nos semáforos vermelhos. Porém,
nalguns países – geralmente, os que possuem já um grande número de
câmaras de controlo de velocidade, como a Holanda ou o Reino Unido - os
condutores defendem muito menos este tipo de controlo.

Um dado adicional diz respeito às medidas a tomar em relação aos
condutores que cometem infracções num país estrangeiro. Em geral, os
condutores são bastante favoráveis a que o infractor seja julgado no seu país
de origem, para que este possa ser correctamente punido.

No conjunto, todos estes dados sugerem que a harmonização das regras de
trânsito na Europa será um longo e difícil processo. Alcançar a harmonização
dependerá do aperfeiçoamento das atitudes dos condutores, por exemplo,
através de campanhas de informação e sensibilização. Apesar de as
mentalidades se alterarem com o tempo, o processo é lento. Os países
parecem presos ao seu antigo sistema. Mesmo que inquéritos como este
venham demonstrar exemplos claros de ‘boas’ e ‘más’ práticas, alguns países
encontrarão, devido a uma diversidade de razões, mais dificuldades do que
outros na caminhada em direcção a estradas mais seguras.

Melhorar o comportamento dos condutores: um desafio
Mais de metade dos condutores inquiridos consideram a sua condução mais

segura que a dos outros condutores (ver Figura 5), o que provavelmente
revela uma maior confiança na sua própria condução. Os resultados sugerem
também que a percentagem de condutores que declararam que os outros
condutores são agressivos é mais elevada do que a daqueles que confessaram
já terem sido agressivos para com terceiros.

Por outro lado, os inquéritos demonstraram haver uma elevada proporção
de condutores em diversos países – particularmente o Chipre, a Hungria e a
Estónia – que avisa outros condutores quando existem controlos de
velocidade, o que reflecte a falta de consideração pelas acções  de fiscalização.

 



Os inquéritos demonstram a existência de hábitos e comportamentos de
condução bem diferentes em cada país. Alguns destes comportamentos
constituem sérios entraves ao incremento da segurança rodoviária. Enquanto
muitos admitem conduzir de forma perigosa, outros não reconhecem os riscos
que correm, o que coloca problemas à melhoria do comportamento na estrada.

Além disso, há diferenças no modo como os condutores encaram a
condução. Mais do que os restantes, os condutores da Polónia, Eslováquia,
Suécia e Alemanha confessaram apreciar uma condução rápida (ver Figura 6).
Pelo contrário, poucos são os condutores na Bélgica, no Reino Unido, na
Finlândia, na Croácia e na Irlanda que confessaram o mesmo.

A utilização de um telemóvel durante a condução também pode ser um
comportamento perigoso. Apesar de muitos condutores não considerarem
perigoso o uso de telefones com sistema de mãos livres, a realidade é que a
sua utilização pode perturbar a concentração e representar problemas para a
segurança. Na Estónia, Chipre, Itália e Croácia é elevado o número de
condutores que, em média, faz pelo menos uma chamada telefónica por dia
(cerca de 40%), enquanto que na Espanha, na Polónia, na Alemanha, no Reino
Unido e em França a proporção homóloga não atinge os 20% (ver Figura 7).

Nos inquéritos, perguntou-se aos condutores com que frequência conduzem
demasiado próximo do veículo à sua frente. Os gregos (35%) e os cipriotas (25%)
parecem ter mais frequentemente este tipo de condução dos que os condutores dos
restantes países. Pelo contrário, poucos foram os austríacos (menos de 4%) a
declarar ter este tipo de comportamento. Não deixa de ser interessante observar
que este comportamento não mudou muito desde o primeiro inquérito SARTRE,
exceptuando o caso da Grécia, onde tal prática se tornou mais comum.

Importa reconhecer que as regras de trânsito e os níveis de fiscalização
diferem consoante o país, o que pode explicar algumas diferenças de
comportamento encontradas de país para país. Por exemplo, muito mais do
que nos restantes países, os condutores no Reino Unido (97%), na Estónia
(96%) e na Irlanda (95%) declararam dar passagem aos peões nas passadeiras.
Muito poucos são os condutores cipriotas e espanhóis que afirmaram parar
para dar passagem aos peões, o que talvez seja o reflexo de uma ausência de
fiscalização nestes países. Em comparação com o inquérito anterior, parece
haver uma maior adesão à cedência de passagem aos peões nas passadeiras,
sobretudo na Suécia, na Suíça e na República Checa.

Diferenças ao nível da legislação e da fiscalização podem igualmente ter
influenciado o número de condutores que declararam passar um semáforo amarelo.
A este respeito, existem diferenças substanciais entre os países, com 36% do
condutores cipriotas a declarar que o fazem sempre ou com frequência, enquanto
só 8% dos polacos e dos finlandeses tem este comportamento.

Os condutores da Eslováquia, da República Checa, da Grécia e do Chipre
confessaram fazer ultrapassagens perigosas, sempre que pensam ser possível.
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Figura 6: Percentagem de condutores que aprecia
conduzir depressa
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Figura 7: Percentagem de condutores que realiza pelo
menos uma chamada telefónica por dia enquanto conduz
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O inquérito SARTRE 3 identificou claramente alguns exemplos de ‘boas’ e
‘más’ práticas. Em prol da segurança, é necessário que em cada país os peritos
em segurança rodoviária, e talvez os próprios condutores, observem os
resultados dos inquéritos e reflictam sobre os comportamentos dos
condutores do seu país em comparação com os dos condutores dos outros
países participantes no estudo.

- O inquérito SARTRE 3 revelou que uma grande proporção de condutores
europeus está preocupada com a segurança rodoviária. Além disso, os
condutores reconhecem que o tipo de condução constitui um factor de risco
de acidentes significativo. Em geral, os condutores são a favor de uma
fiscalização mais apertada e de penalizações mais pesadas, sobretudo no que
diz respeito à condução sob a influência do álcool.

- Ao que parece, para aumentar a segurança será necessário um reforço
geral das regras de trânsito, sobretudo se se pretende alcançar o objectivo de
redução do número de mortes nas estradas da Europa. Todavia, tal deverá ser
realizado em paralelo com uma formação dos cidadãos para a segurança
rodoviária ao nível dos mass media e com campanhas publicitárias no sentido
de aumentar a consciência do público e o apoio a medidas que podem colocar
restrições ao comportamento dos condutores. Em particular, será necessário
concentramo-nos no excesso de velocidade, na condução sob a influência do
álcool e no uso do cinto de segurança.

- É necessária mais fiscalização, apesar de esta ser tanto mais eficaz quanto
menos visível. Será necessário prestar mais atenção àquilo que ao público
parece adequado, na medida em que, sem o apoio deste, as intervenções
cairão por terra. Apesar de os condutores estarem preparados para aceitar
restrições no sentido de aumentar a segurança rodoviária, esse apoio
desaparecerá se em lugar de esforços de prevenção rodoviária, as medidas
forem vistas como formas de obter proventos económicos. Será então
importante que, em benefício das medidas a tomar, venha a público
informação extensiva.

- É de salientar que muitos países continuam a apresentar taxas fracamente
baixas de utilização do cinto de segurança, apesar de o uso do cinto ter já sido
introduzido há algum tempo, da sua eficácia na redução da gravidade dos

O que pode ensinar-nos
este estudo?
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acidentes, bem como da prontidão das pessoas em usá-lo quando viajam de
avião. Há que encontrar novas formas de convencer os condutores a utilizarem
o cinto de segurança, através de campanhas nos países onde os condutores
apresentam mais comportamentos de risco, como a Itália, a Eslováquia e o
Chipre.

- Em todos os países, devem ser identificados os condutores e restantes utentes
da estrada mais expostos ao risco no sentido de reduzir os comportamentos que
apresentam mais problemas. Em muitos casos, isto significa identificar os jovens do
sexo masculino, os indivíduos com rendimentos elevados e aqueles que percorrem
grandes distâncias num ano.

- É provável que a utilização de novas tecnologias no apoio ao condutor,
contribuindo para um comportamento mais apropriado, desempenhe um papel
cada vez maior na segurança rodoviária. Será importante não só utilizar com
eficácia estas tecnologias, como verificar até que ponto são utilizadas actualmente
e qual a percepção do público em relação à sua utilização.

- Enquanto os inquéritos revelam diferenças marcantes entre os diversos países
da Europa, recorde-se que há também diferenças consideráveis entre os próprios
condutores nos interior de cada país.

- Há diferenças acentuadas ao nível das atitudes, dos comportamentos, das
percepções e da experiência com a fiscalização e os acidentes. É importante ter em
consideração estas diferenças no planeamento de medidas de segurança à escala
europeia. A par dessas diferenças, é necessário atender às legislações e regras de
trânsito de cada país, bem como aos contextos social, económico e cultural em que
os condutores estão inseridos.

- As características e experiências nacionais precisam ser tomadas em
consideração.

- A harmonização das regras de trânsito é vista de forma bastante positiva.
É possível que esta harmonização seja sinónimo de equidade para os
condutores, permitindo um tratamento não descriminado a todos os
indivíduos na Europa.

Alguns aspectos e obstáculos de carácter
nacional são discutidos noutros relatórios do
SARTRE 3, que podem ser descarregados em
http://sartre.inrets.fr/. Esta informação
pode ser utilizada para informar e apoiar a
preparação, o planeamento e a introdução
de programas de segurança rodoviária à
escala nacional ou europeia, especialmente
no que se refere aos aspectos positivos e
negativos das opiniões e aspirações dos
condutores.

 



Sendo provável que o leitor conduza e que resida num dos países que
participaram nos inquéritos acima descritos, deveria agora questionar-se
como se vê a si próprio, enquanto condutor, comparado com todos os outros
condutores europeus e com os restantes condutores do seu país.

Pensa ser um condutor seguro, mais rápido e competente? Que tipo de
condutor gostaria de ser?

Costuma:
- Conduzir demasiado depressa, atendendo ás condições?
- Prescindir do cinto de segurança ou insistir para que os outros 
tripulantes  usem os seus?

- Conduzir após ter bebido um copo a mais?

Se responder que NÃO às três perguntas isso significa que é um tipo de
condutor pouco comum.

Todos nós esperamos que os outros condutores tenham um comportamento
seguro e cortês para connosco; em troca, deveríamos comportarmo-nos de
igual modo para com eles. Sempre que temos um comportamento perigoso,
este leva os outros a fazer o mesmo. A segurança rodoviária é desejo e
responsabilidade de todos. Isto incluí-o a si, à sua família, aos seus amigos.

Ter lido este documento é prova do seu interesse pela segurança e pela
condução. Esperamos que o que tenha lido o encoraje a contribuir para tornar
mais seguras as nossas estradas.

Os autores

Algumas reflexões para o
condutor
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O inquérito SARTRE

País Entidade Financiadora

Kuratorium für Verkehrs 
AT AUSTRIA Sicherheit & Österreichischer 1002 01/11-08/12/02

Verkehrssicherheits fonds

Institut Belge pour la Sécurité 
BE BÉLGICA Routière, Belgisch Instituut 1006 28/11-20/12/02

voor de Verkeerveiligheid

Bureau de Prévention 

CH SUÍÇA des Accidents, Beratungsstelle 
für Unfallverhütung, Ufficio 888 15/01-08/02/03

per la Prevenzione degli Infortuni

CY CHIPRE Cyprus Science and 
Technical Chamber 754 02/11-23/12/02

CZ REP. CHECA Ministerstvo Dopravy 1026 22/11-12/12/02

DE GERMANY Bundesanstalt für Strassenwesen 1005 07/01-29/01/03

DK DINAMARCA Danmarks TransportForskning 1076 06/11-16/01/02

EE ESTONIA IB STRATUM 1001 01/11-15/12/02

EL GRÉCIA Hellenic Institute of Transport 1000 14/11-17/12/03

ES SPAIN Dirección General de Tráfico 1694 16/09-27/10/02

FI FINLÂNDIA Liikenne- Ja Viestintäministeriö 1000 20/10-15/12/02

FR FRANÇA Direction de la Sécurité 
et de la Circulation Routière 1000 26/11-16/12/02

HR  CROÁCIA Hrvatski AutoKlub 1035 02/11-28/12/02

HU HUNGRIA Állami Közúti Müszaki 
Információs 1020 21/11-04/12/02

IE IRLANDA National Road Authority 1014 02/11-04/02/03

IT ITÁLIA Ministerio Lavori Pubblici 1002 02/01-27/02/03

Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid, 

NL HOLANDA Directoraat-Generaal 1009 14/11-23/12/02
Personenvervoer van het 
Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat

PL POLÓNIA Instytut Transportu 
Samochodowego 1015 15/11-25/11/02

PT PORTUGAL Prevenção Rodoviária Portuguesa
Direcção Geral de Viação 1025 20/01-08/04/03

SE SUÉCIA Vägverket 1027 02/11-12/12/02

SI ESLOVÉNIA Svet za Preventivo in Vzgojo v 
cestnem prometu 1056 04/11-23/12/02

SK ESLOVÁQUIA Asociácia Supervízorov 
a Sociálnych poradcov 1115 01/11-30/11/02

UK REINO UNIDO Road Safety Division, Department 
for Transport 1237 15/02-28/03/03

Dimensão da
amostra

Aplicação do
Inquérito
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