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SUMÁRIO EXECUTIVO

Na base da realização deste relatório de caraterização da condução sob o efeito de álcool em Portugal esteve não 
só a problemática da condução sob o efeito de álcool no país, mas também a falta de informação que permita 
perceber a real dimensão do problema. Os dados relativos à condução sob o efeito de álcool – sinistralidade 
associada ao consumo de álcool, infrações, comportamentos ou opiniões dos portugueses – encontram-se 
dispersos em vários documentos, tornando difícil a caraterização do problema em Portugal.  

A informação apresentada neste relatório permite ter uma visão global da situação atual da condução sob o efeito 

de álcool em Portugal, a sua evolução desde 2010 e perceber alguns dos mecanismos subjacentes a este 

comportamento de risco.  

Os resultados mostram uma situação preocupante, não só pelas elevadas prevalências de condutores sob o efeito 

de álcool, pela elevada sinistralidade associada ao consumo de álcool, mas sobretudo pelo facto de não se terem 

registados melhorias significativas ao longo da última década.

The reason for this report on driving under the influence of alcohol in Portugal was not only the problem of driving 
under the influence of alcohol in the country, but also the lack of information that allows to understand the real 
dimension of the problem. Data on driving under the influence of alcohol – road accidents associated with alcohol 
consumption, traffic offenses, behaviours, or the opinions of Portuguese road users – are dispersed in different 
documents, making it difficult to characterize the problem in Portugal.

The information presented in this report will allow to have global view of the current situation of driving under the 
influence of alcohol in Portugal, to assess its evolution since 2010, and to understand some of the mechanisms 
underlying this risky behaviour in traffic.

Results show a worrying situation, not only for the high prevalence of drivers under the influence of alcohol and the 
high road accident rates associated with alcohol consumption, but mainly because there were no significant 
improvements over the last decade.
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PRINCIPAIS RESULTADOS 

Sinistralidade rodoviária 

Na década 2010-2019 morreram nas estradas portugueses 6880 pessoas e 21064 ficaram feridas com gravidade, 

o que representou uma média anual de 688 vítimas mortais e 2106 feridos graves;

O número de vítimas mortais desceu 7% em 2019, depois de um aumento de 20% entre 2016 e 2018; 

Desde 2012 que se regista um aumento do número de feridos leves de acidentes rodoviários e uma estabilização 

do número de feridos graves; 

Em 2020, Portugal era o 10º país europeu (entre 32 países monitorizados) com taxa de mortalidade de acidentes 

rodoviários mais alta: 50.3 vítimas mortais de acidentes rodoviários por milhão de habitantes – 19% acima da 

média da União Europeia (42.3 vítimas mortais por milhão de habitantes). 

Sinistralidade rodoviária associada ao consumo de álcool 

Entre 2010 e 2018, 4.5% dos condutores intervenientes em acidentes rodoviários em Portugal tinham TAS acima do 
limite legal para conduzir (TAS ≥ 0.50 g/L). Esta percentagem desceu de 5.3% em 2010 para 3.7% em 2018;

A percentagem de condutores intervenientes em acidentes rodoviários com TAS ≥ 0.50 g/L foi de 10.7% nos 

ciclomotores, 5.4% nos velocípedes, 4.2% nos motociclos, 4.1% nos automóveis ligeiros e 0.9% nos automóveis 

pesados; 

Entre 2016 e 2018, 6.1% do total de acidentes com vítimas em Portugal envolveram pelo menos um condutor com 

TAS acima do limite legal (≥ 0,5 g/L). Estes acidentes causaram 20.9% do total de vítimas mortais e 14.6% do total 

de feridos graves; 

O peso da sinistralidade associada ao consumo de álcool é mais alto durante o fim de semana e nos períodos da 

noite e madrugada, sobretudo entre as 3 horas e as 6 horas (43% das mortes e 40% dos feridos graves neste 

horário resultaram de acidentes com pelo menos um condutor com TAS ≥ 0,5 g/L); 

Entre 2010 e 2019, 28.3% das vítimas mortais de acidentes rodoviários em Portugal tinham uma taxa de alcoolemia 

acima do limite legal (≥ 0.50 g/L): 1 em cada 3 (33.3%) condutores, 1 em cada 5 peões (20.6%) e 1 em cada 5 

passageiros (20.7%); 
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Entre 2010 e 2019, 20.3% das vítimas mortais de acidentes rodoviários em Portugal tinham TAS considerada crime 
rodoviário (≥ 1.20 g/L): 1 em cada 4 (24.3%) condutores, 16.0% dos peões e 11.5% dos passageiros;

A percentagem de vítimas mortais com TAS ≥ 0.50 g/L e com TAS ≥ 1.20 g/L em 2019 é próxima da registada 10 

anos antes, em 2010; 

A percentagem de vítimas mortais com TAS acima do limite legal foi muito mais alta entre homens do que entre 

as mulheres; 

Mais de 40% dos condutores com idades entre 25 e 54 anos  que morreram em acidentes rodoviários tinham TAS ≥ 

0.50 g/L  e mais de 30% tinham TAS ≥ 1.20 g/L; 

Mais de 45% dos peões com idades entre 25 e 44 anos que morreram em acidentes rodoviários tinham TAS ≥ 0.50 

g/L e mais de 40% tinham TAS ≥ 1.20 g/L. 

Prevalência da condução sob o efeito de álcool 

Em 2013, 1.80% dos condutores portugueses conduziam com TAS acima do limite legal para conduzir (≥ 0.50 g/L) 
e 0.33% com TAS considerada crime rodoviário (≥ 1.20 g/L);

A prevalência de condutores com TAS acima do limite legal foi mais alta entre os homens (2.16%) do que entre as 

mulheres (0.82%); 

A prevalência de condutores com TAS acima do limite legal foi mais alta nos condutores até 24 anos (2.55%) e 

mais baixa nos condutores com 65 ou mais anos (1.07%); 

Foi no período noturno (02h-04h) que se registaram maiores percentagens de condutores com TAS acima do 

limite legal, tanto nos dias de semana (3.36%) como no fim de semana (7.04%). 

Comportamentos autodeclarados, atitudes, perceção de risco e de fiscalização no âmbito do 

projeto ESRA2, em que participaram 32 países, 20 dos quais europeus 

Apenas 0.9% dos portugueses consideram aceitável conduzir um automóvel podendo ter uma taxa de álcool no 

sangue acima do limite legal (4º país com % mais baixa no âmbito do projeto ESRA2), no entanto, 14.1% 

referiram ter tido este comportamento pelo menos 1 vez nos 30 dias anteriores – percentagem ligeiramente acima 

da média verificada nos países europeus participantes no ESRA2, 13.1%. 

Portugal é o país europeu onde uma maior percentagem de condutores de automóvel referiu ter conduzido depois 

de ter bebido álcool (33.9%). No entanto, é o 3º país europeu onde este comportamento é considerado mais 

arriscado – 85.1% dos portugueses consideram que conduzir depois de beber álcool é causa frequente de 

acidentes rodoviários.  
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Os portugueses foram dos que menos declararam ter conduzido um motociclo/ciclomotor (10.4%) e uma bicicleta 

(9.1%) podendo ter uma taxa de álcool no sangue acima do limite legal para conduzir; 

As percentagens de comportamentos autodeclarados e da aceitabilidade dos comportamentos são mais altas nos 

homens. Pelo contrário, a perceção de risco é mais alta nas mulheres; 

82.8% dos portugueses são a favor da instalação um “interlock” para os condutores que foram sancionados por 

conduzir sob o efeito de álcool em mais do que uma ocasião; 

79.0% dos portugueses são a favor de tolerância zero (TAS = 0.0 g/L) para condutores em regime probatório 

(carta obtida há menos de 3 anos) e 66.1% de tolerância zero para todos os condutores; 

67.6% dos portugueses consideram que as regras de trânsito em Portugal relativas à condução sob o efeito de 

álcool deviam ser mais restritivas e 74.6% que não são suficientemente fiscalizadas – percentagens abaixo da 

média europeia; 

26.8% dos portugueses consideram que as sanções por condução sob o efeito de álcool em Portugal são 

demasiado severas – percentagem acima da média europeia (20.6%); 

Aproximadamente 1 em cada 5 condutores portugueses (21.8%) afirmou ter sido fiscalizado por consumo de 

álcool pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores e 1 em cada 4 (26.5%) afirmou ser provável ser fiscalizado 

por consumo de álcool, como condutor de um automóvel. 

Fiscalização, infrações e crimes rodoviários 

Entre 2010 e 2019 o número de testes de avaliação do nível de alcoolemia realizados aumentou 61.6%, de 

1,125,364 para 1,818,700; 

Entre 2010 e 2019, 3.1% dos condutores fiscalizados tinham TAS ≥ 0.50 g/L  e 1.5% tinham TAS ≥ 1.20 g/L. 

A percentagem de condutores com TAS ≥ 0.50 g/L em 2019 (1.9%) foi 50% inferior à registada em 2010 (3.8%). A 

percentagem de condutores com TAS ≥ 1.20 g/L em 2019 (0.9%) foi 43.8% inferior à registada em 2010 (1.6%); 

As percentagens de condutores fiscalizados que tinham TAS ≥ 0.50 g/L foram mais altas no período da noite e 

madrugada; 

Entre 2010 e 2019 foram registados 214,794 crimes rodoviários por condução de veículo com TAS igual ou 

superior a 1.2 g/L, o que representou 60.9% do total de crimes rodoviários. 
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MAIN RESULTS
Road accidents

In the decade 2010-2019, 6880 people died on Portuguese roads and 21064 were seriously injured, which 
represented an annual mean of 688 fatalities and 2106 serious injuries;

The number of fatalities decreased by 7% in 2019, after a 20% increase between 2016 and 2018;

The number of slight road accident injuries has increased since 2012 and the number serious injuries remained 
unchanged in the same period;

In 2020, Portugal was the 10th European country (among 32 monitored countries) with the highest road traffic 
fatality rate: 50.3 road deaths per million inhabitants – 19% above the European Union mean (42.3 road deaths 
per million inhabitants).

Road accidents associated with alcohol consumption

Between 2010 and 2018, 4.5% of drivers involved in road accidents in Portugal had BAC above the legal limit for 
driving (BAC ≥ 0.50 g/L). This percentage decreased from 5.3% in 2010 to 3.7% in 2018;

The percentage of drivers involved in road accidents with BAC ≥ 0.50 g/L was 10.7% on mopeds, 5.4% on 
bicycles, 4.2% on motorcycles, 4.1% on passenger cars and 0.9% on heavy vehicles;

Between 2016 and 2018, 6.1% of the road accidents with victims in Portugal involved at least one driver with BAC 
above the legal limit (≥ 0.5 g/L). These accidents caused 20.9% of the road fatalities and 14.6% of the serious 
injuries;

The rates of road fatalities and of serious injuries associated with alcohol consumption are the highest during the 
weekend, during the night and early morning, mainly between 3 am and 6 am (43% of deaths and 40% of serious 
injuries at this time resulted from accidents with at least one driver with BAC ≥ 0.5 g/L);

Between 2010 and 2019, 28.3% of the road users who died in road accidents in Portugal had BAC above the legal 
limit (≥ 0.50 g/L): 1 in 3 (33.3%) drivers, 1 in 5 pedestrians (20.6%) and 1 in 5 passengers (20.7%);

Between 2010 and 2019, 20.3% of the road users who died in road accidents in Portugal had BAC correspondent 
to a traffic crime (≥ 1.20 g/L): 1 in 4 (24.3%) drivers, 16.0% of pedestrians and 11.5% of passengers;

The percentage of road fatalities with BAC ≥ 0.50 g/L and with BAC ≥ 1.20 g/L in 2019 was similar to the 
percentage observed 10 years earlier, in 2010;

The percentage of fatalities with BAC above the legal limit was much higher among men than among women;

More than 40% of drivers aged 25-54 years who died in road accidents had BAC ≥ 0.50 g/L, and more than 30% 
had BAC ≥ 1.20 g/L;

More than 45% of pedestrians aged 25-44 years who died in road accidents had BAC ≥ 0.50 g/L, and more than 
40% had BAC ≥ 1.20 g/L.

Prevalence of driving under the influence of alcohol 

In 2013, 1.80% of Portuguese drivers drove with BAC above the legal limit for driving (≥ 0.50 g/L) and 0.33% 
with BAC considered a traffic crime (≥ 1.20 g/L);

The prevalence of drivers with BAC above the legal limit was higher among men (2.16%) than among women 
(0.82%);
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The prevalence of drivers with BAC above the legal limit was the highest in drivers until 24 years old (2.55%) and 
the lowest in drivers aged 65 or over (1.07%);

The percentage of drivers with BAC above the legal limit was the highest during the night (02h-04h), both on 
weekdays (3.36%) and during the weekends (7.04%).

Self-declared behaviours, attitudes, risk and enforcement perception within the scope of the 
ESRA2 project, in which 32 countries participated, 20 of which were European countries

Only 0.9% of the Portuguese respondents consider acceptable to drive a car when they may be over the legal limit 
for drinking and driving (4th country with the lowest % within the scope of the ESRA2 project) however, 14.1% 
reported this behaviour at least once in the previous 30 days – percentage slightly above the European mean of 
ESRA2, 13.1%.

Portugal is the European country with the highest percentage of car drivers who declared driving after drinking 
alcohol (33.9%). However, it is the 3rd European country where this behaviour is considered riskier – 85.1% of the 
Portuguese respondents consider that driving after drinking alcohol is a frequent cause of road accidents.

Portugal was one of the European countries with the lowest percentage of drivers declaring driving a motorcycle/
moped (10.4%) or a bicycle (9.1%) when they may be over the legal limit for drinking and driving;

The percentages of self-declared behaviours and acceptability of risky behaviours were higher among men than 
among women. On the other hand, the risk perception is higher among women than among men;

82.8% of Portuguese respondents support the installation of an “interlock” for drivers who have been sanctioned 
for driving under the influence of alcohol on more than one occasion;

79.0% of the Portuguese respondents support zero tolerance (BAC = 0.0 g/L) for novice drivers (licence obtained 
less than 3 years) and 66.1% support zero tolerance for all drivers;

67.6% of the Portuguese respondents agree that traffic rules in Portugal regarding driving under the influence of 
alcohol should be stricter and 74.6% agree that are not being checked sufficiently – percentages below the 
European mean;

26.8% of the Portuguese respondents agree that the penalties for driving under the influence of alcohol in Portugal 
are too severe – percentage above the European average (20.6%);

About 1 in 5 Portuguese drivers (21.8%) stated that they had been checked by the police for alcohol at least once 
in the previous 12 months; about 1 in 4 (26.5%) stated they were likely to be inspected for alcohol as a car driver 
on a typical journey.

Enforcement, traffic offences and traffic crimes

Between 2010 and 2019, the number of BAC tests performed in Portugal increased by 61.6%, from 1,125,364 to 
1,818,700;

Between 2010 and 2019, 3.1% of the drivers checked for alcohol had BAC ≥ 0.50 g/L and 1.5% had BAC ≥ 1.20 g/
L.

The percentage of drivers with BAC ≥ 0.50 g/L in 2019 (1.9%) was 50% lower than the percentage observed in 
2010 (3.8%). The percentage of drivers with BAC ≥ 1.20 g/L in 2019 (0.9%) was 43.8% lower than the 
percentage observed in 2010 (1.6%);

The percentage of drivers checked for alcohol who had BAC ≥ 0.50 g/L were higher during the night and early 
morning than during the day;

Between 2010 and 2019, 214,794 traffic crimes for driving a vehicle with a BAC ≥ 1.2 g/L were recorded, which 
represented 60.9% of the total of traffic crimes.
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1. INTRODUÇÃO

A condução sob o efeito de álcool é uma das principais causas de 

acidentes rodoviários e de mortes na estrada. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018), em 2016 o consumo 

de álcool foi responsável por aproximadamente 370,000 mortes 

associadas a acidentes rodoviários em todo o mundo, incluindo 

condutores e outros utentes da estrada. A Comissão Europeia 

estima que cerca de 25% das mortes em acidentes rodoviários 

estão relacionadas ao consumo de álcool durante a condução. Ou 

seja, das 25,150 pessoas que morreram nas estradas da UE em 

2018, cerca de 6300 ocorreram na sequência de acidentes 

associados ao consumo de álcool (ETSC, 2018). Em Portugal, 

dados publicados em dezembro de 2019 pelo ETSC (ETSC, 2019) 

mostram que, em 2015, 142 das 593 vítimas mortais de acidentes 

rodoviários tinham Taxa de Álcool no Sangue (TAS) acima do limite 

legal para conduzir (TAS ≥ 1.50 g/L).  

Dados do Observatório Europeu de Segurança Rodoviária (RSO, 

2018) indicam que 1.6% dos quilómetros conduzidos na Europa 

são conduzidos por condutores com TAS ≥ 0.50 g/L. Em Portugal, 

um estudo observacional realizado pela PRP, em 2013 (PRP, 2013), 

conclui que 1.8% dos condutores portugueses tinham TAS ≥ 0.50 

g/L. 

Os efeitos do álcool no organismo levam à diminuição de 

capacidades essenciais para conduzir em segurança, afetando 

todas as etapas da tarefa da condução – reduzem a 

capacidade de observação do ambiente rodoviário, alteram a 

capacidade de interpretação das observações realizadas, 

prejudicam as decisões a tomar face às análises efetuadas 

e não permitem uma correta execução das decisões 

tomadas. A descoordenação, o maior tempo de reação ou a 

diminuição de capacidades psicossensoriais são algumas 

das consequências da condução sob o efeito de álcool. Esta 

perda de capacidades, aliada a alterações de comportamento que 

podem levar a estados de euforia e desinibição, fazem com que

os condutores sob o efeito do álcool tenham um risco muito 
mais elevado de se envolveram em acidentes rodoviários.
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Vários estudos mostram que o risco de acidente rodoviário aumenta exponencialmente com o aumento de álcool 

consumido. Por exemplo, Blomberg et al . (2005) concluem que, comparativamente com condutores com TAS = 

0.0 g/L, condutores com TAS de 0.50 g/L têm 1.4 vezes mais risco de ter um acidente, com TAS de 0.80 g/l o 

risco acrescido é de 2.7 vezes, com TAS de 1.20 g/l o risco acrescido é de 8.9 vezes e com TAS de 1.80 g/L o risco 

aumenta para 51 vezes. O risco de morrer na sequência de um acidente rodoviário é também mais elevado em 

condutores sob o efeito de álcool (ECORYS, 2014): condutores com TAS de 0.10-0.50 g/L têm uma probabilidade 

de 1 a 3 vezes superior de ter um acidente mortal, comparativamente com condutores sóbrios; a probabilidade 

acrescida é de 20 vezes para condutores com TAS de 0.50-0.80 g/L e de 30 vezes para condutores com TAS de 

0.80-1.20 g/L.  

Entre as medidas que podem ser implementadas para reduzir a prevalência da condução sob o efeito de álcool, e a 

consequente redução da sinistralidade rodoviária, a utilização   do “alcoholock”, combinado com programas

de reabilitação, tem-se mostrado das mais eficazes tanto durante o período de utilização do aparelho no 

veículo, como após o fim do programa (ETSC, 2018; ETSC, 2019). Estes programas permitem que 

condutores com infrações por condução sob o efeito de álcool possam continuar a conduzir, desde que instalem no 

seu veículo um aparelho (alcoholock) que avalia a TAS do condutor e só permite ligar o motor se o condutor estiver 

sóbrio. Outras medidas para combater a condução sob o efeito de álcool passam por implementar mais e 

melhor fiscalização, aplicação de sanções de forma muito mais rápida, programas de reabilitação, 

educação e campanhas de sensibilização. 

Com o relatório “Condução   sob o efeito do álcool em Portugal” pretende-se compilar num único 

documento informação relativa à sinistralidade associada à condução sob o efeito de álcool em Portugal, aos 

comportamentos dos condutores (observados e autodeclarados), atitudes, perceção de risco, perceção 

sobre a fiscalização, fiscalização e infrações.  

A informação apresentada permitirá ter uma visão global da situação atual da condução sob o efeito de álcool em 

Portugal, a sua evolução desde 2010 e perceber os mecanismos subjacentes a este comportamento.  

Com base nos resultados apresentados e em boas práticas de outros países, serão propostas medidas que levem à 

redução da prevalência da condução sob o efeito de álcool e à consequente redução da sinistralidade rodoviária. 

Pretende-se também sensibilizar os decisores políticos e os utentes da estrada para a problemática da condução 

sob o efeito de álcool. Espera-se que este relatório gere conhecimento que sirva de suporte à implementação de 

medidas que levem à redução da sinistralidade rodoviária associada ao consumo de álcool.  
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MÉTODOS
CONDUÇÃO SOB EFEITO
DE ÁLCOOL EM PORTUGAL

2. MÉTODOS

Os resultados da caracterização da situação da condução sob 

o efeito do álcool em Portugal foram obtidos através da

recolha, organização e análise de dados de diversas fontes.

Alguns dos dados foram retirados de relatórios publicados

(relatórios de sinistralidade da ANSR, “Relatório Anual

Segurança Interna”, “Estatísticas dos Transportes e

Comunicações”, “Condução Sob a Influência de Álcool”),

outros resultam de estudos realizados pela Prevenção

Rodoviária Portuguesa, ou com a sua colaboração,

(“Indicadores de risco, desempenho de segurança rodoviária

e comportamento” e “E-Survey of Road users’ Attitudes”) e

outros foram cedidos especificamente para a realização

deste relatório (dados do Instituto de Medicina Legal e

Ciências Forenses).

Nesta secção são descritas as fontes dos dados utilizados, 

bem como a metodologia utilizada para a sua obtenção.  
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Os dados da sinistralidade na União Europeia foram extraídos do relatório “Ranking EU Progress 
on Road Safety - 14th Road Safety Performance Index Report” (ETSC, 2020), publicado pelo ETSC 
(www.etsc.eu) em junho de 2020. São apresentados os dados do número de vítimas mortais por 
milhão de habitantes em 2019.

Sinistralidade sob o efeito de álcool 

Condutores intervenientes em acidentes rodoviários 

Os dados dos condutores intervenientes em acidentes rodoviários, em Portugal Continental, com TAS acima do 
limite legal para conduzir (TAS ≥ 0.50 g/L) foram extraídos dos relatórios “Estatísticas dos Transportes e 
Comunicações” publicados pelo INE. Trata-se de dados da ANSR, disponíveis nos relatórios do INE, relativos à TAS 
dos condutores intervenientes em acidentes rodoviários (com ou sem vítimas) entre 2010 e 2018. São 
apresentados o número e a percentagem de condutores com TAS acima do limite legal para conduzir, no total e 
por categoria de veículo.

Acidentes e vítimas de acidentes envolvendo pelo menos um condutor com TAS ≥ 0.50 g/L 

Os dados relativos aos acidentes com vítimas e às vítimas de acidentes envolvendo pelo menos um condutor com 
TAS ≥ 0.50 g/L foram extraídos do relatório “Condução Sob a Influência de Álcool”, divulgado pela ANSR em 
outubro de 2020 (ANSR, 2020). São apresentados os dados, de 2016 a 2018, do número de acidentes em que 
pelo menos um condutor tinha TAS ≥ 0.50 g/L, bem como do número de vítimas mortais, feridos graves e feridos 
leves resultantes desses acidentes. Os dados incluem os valores totais, por dia de semana, por período horário, 
por natureza do acidente e por localização.

Vítimas mortais de acidentes rodoviários 

Os dados das vítimas mortais de acidentes rodoviários por nível de Taxa de Álcool no Sangue (TAS) foram obtidos 

junto do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF). Trata-se dos dados relativos aos 

exames toxicológicos realizados às vítimas mortais de acidentes rodoviários entre 2010 e 2019. Para além da 

Taxa de Álcool no Sangue, a base de dados cedida pelo INMLCF tem também informação relativa ao tipo 

de utente (condutor, peão ou passageiro), ao sexo e à idade das vítimas mortais de acidentes rodoviários.  

Sinistralidade rodoviária

Os dados da sinistralidade rodoviária em Portugal entre 2010 e 2019 foram 
retirados dos relatórios de sinistralidade disponíveis do site da ANSR (www.ansr.pt). 
São apresentados os dados relativos às vítimas a 30 dias.
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Comportamentos observados 

Os dados dos comportamentos observados resultam do estudo observacional realizado pela PRP, em 2013, no 

âmbito do projeto “Indicadores de risco, desempenho de segurança rodoviária e comportamento”, cujos 

resultados estão disponíveis no site www.observatorio.prp.pt. 

O estudo consistiu na realização do teste do álcool numa amostra representativa dos condutores portugueses. A 

amostra, estratificada por NUT II, foi composta por 5392 condutores: 1456 do sexo feminino e 3936 do sexo 

masculino; 628 com idade de 16 a 24 anos, 1323 de 25 a 34 anos, 1412 de 35 a 44 anos, 1002 de 45 a 54 anos, 

649 de 55 a 63 anos e 375 com 65 ou mais anos. Os testes de álcool foram realizados por agentes da PSP e da 

GNR em 5 períodos horários (2-4h, 10-12h, 14-16h, 18-20h e 22-24h) distribuídos por dias de semana e de fim de 

semana.  

Comportamentos autodeclarados, atitudes, perceção de risco e de fiscalização 

Os resultados dos comportamentos autodeclarados, das atitudes, da perceção de risco, da fiscalização 

autodeclarada e da perceção da fiscalização resultam dos dados do E-Survey on Road Users’ Attitudes (ESRA - 

www.esranet.eu) – projeto em que a PRP integra o Core Group responsável pela gestão, pela definição da 

metodologia e análise de dados, juntamente com outros centros de investigação europeus e mundiais.  

O ESRA tem como objetivo recolher e analisar dados internacionais sobre opiniões, atitudes e comportamentos 

autodeclarados dos utentes da estrada no que diz respeito a riscos rodoviários. Os dados são usados como base 

para um grande conjunto de indicadores de segurança rodoviária, permitindo fornecer evidências científicas para a 

formulação de políticas a nível nacional e internacional. O projeto foi iniciado em 2015 com a participação de 17 

países europeus, sendo alargado a 32 países de todo o mundo na edição de 2018. 

Na base do projeto está um questionário desenvolvido em conjunto pelas instituições participantes, traduzido para 

42 idiomas, que inclui temas como comportamentos autodeclarados, atitudes e opiniões sobre comportamentos 

inseguros no trânsito, experiências de fiscalização ou apoio a medidas políticas. São abordados diferentes tópicos 

de segurança rodoviária (por exemplo, conduzir sob a influência de álcool, drogas e medicamentos, excesso de 

velocidade, distração, fadiga) e tem como alvo diferentes utentes da estrada: condutores de automóveis, de 2 

rodas a motor, de bicicletas e peões.  

A recolha de dados foi feita através de um questionário online usando amostras representativas da população 

adulta dos países envolvidos (pelo menos 1000 utentes de cada país). No total foram recolhidos dados de mais de 

35000 utentes da estrada. 

Neste relatório são apresentados os resultados relativos à condução sob o efeito de álcool em Portugal e no 

conjunto dos 20 países europeus que participaram na edição de 2018 do ESRA. Mais informações sobre a 

metodologia do ESRA (Meesmann et al., 2019; Pires et al., 2020), os resultados internacionais relativos à 

condução sob o efeito de álcool e drogas (Achermann et al, 2019) e os resultados de outros dos temas abordados 

estão disponíveis no site do projeto (https://www.esranet.eu/en/publications/). 
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Fiscalização, infrações e crimes rodoviários 

Fiscalização 

Os dados relativos à fiscalização foram extraídos do relatório “Condução Sob a Influência de Álcool”, divulgado pela 

ANSR em outubro de 2020 (ANSR, 2020). Os dados referem-se às ações de fiscalização da condução sob o efeito de 

álcool efetuadas pela GNR e pela PSP entre 2010 e 2019. São apresentados os dados relativos ao número de testes 

de alcoolemia efetuados e de condutores infratores com TAS ≥ 0.50 g/L e com TAS ≥ 1.20 g/L. Os resultados 

incluem a evolução do número de testes e de infrações ao longo do período em análise, bem como as percentagens 

de condutores infratores por período do dia, por grupo etário e por categoria do veículo.  

Crimes rodoviários 

A informação relativa aos crimes rodoviários foi retirada do “Relatório Anual Segurança Interna” (RASI) – 

relatórios de 2010 a 2019. São apresentados os dados relativos ao número total de crimes rodoviários e de crimes 

rodoviários sob a influência de álcool (condução de veículo com TAS igual ou superior a 1.2 g/L). 

Os resultados da caracterização da situação da condução sob o efeito do álcool em Portugal são apresentados na 

secção seguinte (Resultados). Trata-se de uma análise descritiva dos dados reunidos, com os resultados 

apresentados através de tabelas de frequências e/ou gráficos. 
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3. RESULTADOS

3.1. Sinistralidade rodoviária

Os últimos dados divulgados pelo European Transport Safety Council  (ETSC, 2021) mostram que Portugal era, 

em 2020, o 10º país com taxa de sinistralidade mais alta entre os 32 países europeus monitorizados. A taxa de 

50.3 vítimas mortais de acidentes rodoviários por milhão de habitantes em Portugal situava-se 19% 

acima da média dos 27 países da União Europeia (42.3 vítimas mortais por milhão de habitantes) (Figura 1).

Figura 1. Vítimas mortais por milhão de habitantes em 32 países europeus, em 2020 (ETSC, 2021). (* dados provisórios) 

Na década 2010-2019 morreram nas estradas portugueses 6880 pessoas, o que representou uma média anual de 

688 vítimas mortais. Entre 2010 e 2016 registou-se uma tendência de descida no número de vítimas mortais de 

acidentes rodoviários, de 937 para 563 (-40%). Nos dois anos seguintes essa tendência foi invertida, com uma

subida de 20% entre 2016 e 2018. Em 2019, o número de vítimas mortais desceu 7% para 626 vítimas mortais 
(Figura 2).

Figura 2. Vítimas mortais de acidentes rodoviários em Portugal (vítimas a 30 dias), entre 2010 e 2019 (dados da ANSR). 
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Figura 3. Feridos graves e feridos leves de acidentes rodoviários em Portugal (30 dias), entre 2010 e 2019 (dados da ANSR). 

Relativamente ao número de feridos na sequência de acidentes rodoviários (Figura 3), na década 2010-2019 foram 
registados 21,064 feridos graves e 397,769 feridos leves. Depois de uma redução do número de feridos entre 2010 
e 2012, de 2013 até 2019 registou-se uma tendência de aumento no número de feridos leves e de estabilização no 
número de feridos graves.



3.2. Sinistralidade rodoviária sob o efeito de álcool 

3.2.1. Condutores intervenientes em acidentes rodoviários com TAS ≥ 0.50 g/L 

Entre 2010 e 2018 foram registados 469,355 condutores intervenientes em acidentes rodoviários, dos quais 428,595 

(91.3%) foram submetidos ao teste do álcool. Dos condutores submetidos ao teste do álcool (excluindo os casos 

com TAS não definida), 4.5% tinham TAS acima do limite legal para conduzir (TAS ≥ 0.50 g/L). Esta percentagem 

foi mais alta nos condutores de ciclomotores (10.7%) e mais baixa nos condutores de automóveis pesados (0.9%). 

Relativamente aos condutores de outros veículos, a percentagem com TAS ≥ 0.50 g/L foi de 4.1% nos automóveis 

ligeiros, 4.2% nos motociclos e 5.4% nos velocípedes (Figura 4 e Tabela 1).  

Figura 4. Percentagem de condutores intervenientes em acidentes rodoviários com TAS ≥ 0.50 g/L em Portugal Continental, por 
categoria de veículo, entre 2010 e 2018 (INE, 2010-2018). (a) Máquinas industriais, veículos agrícolas, veículos de tração animal, veículos 

sobre carris, veículos desconhecidos/não definidos. 

Tabela 1. Condutores intervenientes em acidentes rodoviários por TAS (g/L), por categoria de veículo – Portugal Continental 
2010-2018. 

Intervenientes*
Não 

submetidos 
ao teste** 

Condutores submetidos ao teste 

Categoria de veículo Total 
TAS não 
definida 

TAS < 0.50 TAS ≥ 0.50 
% 

TAS ≥ 0.50 

TOTAL 469,355 40,760 428,595 185 409,264 19,146 4.5% 

Automóveis ligeiros 365,912 30,465 335,447 131 321,472 13,844 4.1% 

Passageiros 29,2060 23,647 268,413 113 257,222 11,078 4.1% 

Mercadorias 67,689 5,165 62,524 15 59,900 2,609 4.2% 

Outros 6,163 1,653 4,510 3 4,350 157 3.5% 

Automóveis pesados 15,334 997 14,337 11 14,194 132 0.9% 

Passageiros 4,113 191 3,922 3 3,898 21 0.5% 

Mercadorias 8,820 550 8,270 6 8,175 89 1.1% 

Outros 2,401 256 2,145 2 2,121 22 1.0% 

Motociclos 39,739 3,108 36,631 24 35,082 1,525 4.2% 

Ciclomotores 26,741 2,567 24,174 9 21,568 2,597 10.7% 

Velocípedes 15,125 2,104 13,021 9 12,310 702 5.4% 

Outros e n.d. (a) 6,504 1,519 4,985 1 4,638 346 6.9% 

Dados da ANSR retirados dos relatórios “Estatísticas dos Transportes e Comunicações” (2010-2018) do INE. 
* condutores intervenientes em acidentes rodoviários; ** condutores que não realizaram o teste por não ter sido possível contactá-los, por 
lesão ou morte decorrente do acidente, ou outras não especificadas; por doença, por fuga, por recusa; Ignorado; (a) Máquinas industriais, 
veículos agrícolas, veículos de tração animal, veículos sobre carris, veículos desconhecidos/ não definidos.
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A percentagem de condutores intervenientes em acidentes rodoviários com TAS acima do limite legal para 

conduzir desceu de valores acima de 5%, entre 2010 e 2012, para valores próximos de 4% a partir de 2014. 

Comparando os anos inicial e final do período, a percentagem desceu de 5.3% em 2010 para 3.7% em 2018. Os 

valores registados em 2018 foram inferiores aos de 2010 em todos os tipos de veículos (Figura 5).

Figura 5. Percentagem de condutores intervenientes em acidentes rodoviários com TAS ≥ 0.50 g/L, em Portugal Continental, por 
categoria de veículo, entre 2010 e 2018 (INE, 2010-2018). 
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3.2.2. Acidentes com vítimas e vítimas de acidentes envolvendo pelo menos um condutor 

com TAS ≥ 0.50 g/L 

Na Tabela 2 são apresentados os dados relativos aos acidentes e vítimas de acidentes em que pelo menos um 

condutor tinha TAS acima do limite legal (≥ 0,5 g/L), em Portugal, entre 2016 e 2018. Os dados mostram a maior 

gravidade dos acidentes com condutores com TAS ≥ 0,5 g/L, uma vez que estes acidentes representaram 6.1% do 

total de acidentes rodoviários com vítimas, mas uma percentagem muito maior de vítimas mortais (20.9%) e de 

feridos graves (14.6%).  

Tabela 2. Sinistralidade a 30 dias envolvendo pelo menos um condutor com TAS ≥ 0,5 g/L, Portugal 2016-2018. 

TAS (g/L) 
Acidentes com vítimas Vítimas Mortais Feridos Graves Feridos Leves 

n %* n %** n %** n %** 

2016 1985 6.1% 118 21.0% 284 14.2% 2298 5.9% 

2017 1989 5.8% 133 22.1% 284 13.4% 2265 5.4% 

2018 2215 6.5% 133 19.7% 326 16.3% 2455 5.9% 

Total 6189 6.1% 384 20.9% 894 14.6% 7018 5.7% 

Dados da ANSR – relatório “Condução Sob a Influência de Álcool” (ANSR, “2020). * percentagem relativamente ao total de acidentes com 
vítimas; ** percentagem relativamente ao total de vítimas (mortos, feridos graves, feridos leves). 

Na Figura 6 é apresentada a proporção de acidentes e de vítimas de acidentes envolvendo pelo menos um condutor 
com TAS ≥ 0,5 g/L em cada mês do ano.

Figura 6. Percentagens de acidentes com vítimas, de vítimas mortais, de feridos graves e de feridos graves em que o condutor 
tinha TAS ≥ 0,5 g/L, relativamente aos totais respetivos, por mês, em Portugal (30 dias), entre 2016 e 2018. Dados da ANSR – 
relatório “Condução Sob a Influência de Álcool” (ANSR, “2020). 
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Relativamente aos dados por dia da semana, os resultados da Figura 7 mostram um maior peso da sinistralidade 

associada ao consumo de álcool durante o fim de semana. Ao sábado e domingo, mais de 1 em cada 4 vítimas 

mortais resultaram de acidentes em que pelo menos um dos condutores tinham TAS ≥ 0,5 g/L. As percentagens de 

acidentes, de feridos graves e de feridos leves foram também mais altas no fim de semana. De destacar ainda que 

a percentagem de vítimas mortais à sexta-feira (22.3%) foi mais alta do que nos restantes dias de semana.  

Figura 7. Percentagens de acidentes com vítimas, de vítimas mortais, de feridos graves e de feridos graves em que o condutor 
tinha TAS ≥ 0,5 g/L, relativamente aos totais respetivos, por dia da semana, em Portugal (30 dias), entre 2016 e 2018. Dados da 
ANSR – relatório “Condução Sob a Influência de Álcool” (ANSR, “2020). 

É nos períodos da noite e madrugada que o consumo de álcool tem mais influência na sinistralidade rodoviária – 

mais de 35% das vítimas mortais e mais de 30% dos feridos graves de acidentes rodoviários entre as 21 horas e as 

6 horas resultam de acidentes em que pelo menos um condutor tinha TAS ≥ 0,5 g/L. Estas percentagens são 

particularmente altas entre as 3 horas e as 6 horas da madrugada, com 43% das mortes e 40% dos 

feridos graves (Figura 8).  

Figura 8. Percentagens de acidentes com vítimas, de vítimas mortais, de feridos graves e de feridos graves em que o condutor 
tinha TAS ≥ 0,5 g/L, relativamente aos totais respetivos, por período do dia, em Portugal (30 dias), entre 2016 e 2018. Dados da 
ANSR – relatório “Condução Sob a Influência de Álcool” (ANSR, “2020). 



Relativamente à natureza do acidente (Figura 9), verifica-se que a condução sob o efeito de álcool é mais 

prevalente nos despistes (32.0% das vítimas mortais, 22.7% dos feridos graves, 9.7% dos feridos leves e 8.3% 

do total de acidentes) do que nas colisões (18.0% das vítimas mortais, 12.5% dos feridos graves, 5.2% dos 

feridos leves e 5.1% do total de acidentes) e do que nos atropelamentos (6.3% das vítimas mortais, 4.1% dos 

feridos graves, 2.2% dos feridos leves e 2.2% do total de acidentes).  

Figura 9. Percentagens de acidentes com vítimas, de vítimas mortais, de feridos graves e de feridos graves em que o condutor 
tinha TAS ≥ 0,5 g/L, relativamente aos totais respetivos, por natureza do acidente, em Portugal (30 dias), entre 2016 e 2018. 
Dados da ANSR – relatório “Condução Sob a Influência de Álcool” (ANSR, “2020). 

Quanto à localização dos acidentes, os resultados da Figura 10 mostram que percentagens de acidentes com 

vítimas e de vítimas de acidentes em que o condutor tinha TAS ≥ 0,5 g/L são semelhantes dentro e fora das 

localidades.  
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Figura 10. Percentagens de acidentes com vítimas, de vítimas mortais, de feridos graves e de feridos graves em que o condutor 
tinha TAS ≥ 0,5 g/L, relativamente aos totais respetivos, por localização, em Portugal (30 dias), entre 2016 e 2018. Dados da 
ANSR – relatório “Condução Sob a Influência de Álcool” (ANSR, “2020). 
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3.2.3. Vítimas mortais de acidentes rodoviários 

Os dados das vítimas mortais de acidentes rodoviários sob o efeito de álcool baseiam-se nos resultados 

das autópsias realizadas pelo INMLCF às vítimas de acidentes rodoviários. No período de 2010 a 2019 existem 

dados de 6527 vítimas mortais, o que corresponde a aproximadamente 95% do total de vítimas mortais de 

acidentes rodoviários em Portugal.  

Entre 2010 e 2019, 42.3% dos condutores que morreram na sequência de acidentes rodoviários, tinham álcool no 

sangue (TAS > 0.0 g/L) – a maioria com níveis considerados ilegais: 1 em cada 3 (33.3%) condutores tinha TAS 

acima do limite legal para conduzir (TAS ≥ 0.50 g/L) e cerca de 1 em cada 4 (24.3%) tinha TAS considerada crime 

rodoviário (TAS ≥ 1.20 g/L). Os dados mostram que nos últimos 10 anos morreram nas estradas portuguesas mais 

de 966 condutores com TAS acima do limite legal para conduzir, ou seja, quase 100 condutores por ano (Figura 11 

e Tabela 3). 

Condutores vítimas mortais de acidentes rodoviários por nível de TAS 

Portugal 2010-2019 

Figura 11. Vítimas mortais de acidentes rodoviários por nível de TAS – Portugal 2010-2019 (dados do INMLCF). 

Relativamente aos peões, cujo comportamento sob o efeito de álcool pode comprometer a sua segurança no 

ambiente rodoviário, cerca de 1 em cada 5 (20.6%) vítimas mortais tinham TAS ≥ 0.50 g/L e 16.0% tinham TAS ≥ 

1.20 g/L (Tabela 3 e Figura 12).  

No total, das 6527 vítimas mortais de acidentes rodoviários autopsiadas, 37.0% tinham álcool no sangue, a 

maioria com TAS superior ou igual a 1.20 g/L (20.3%) (Tabela 3).  

Tabela 3. Vítimas mortais de acidentes rodoviários por TAS, por utente – Portugal 2010-2019. 

Total Condutores Peões 
TAS (g/L) 

Passageiros Desconhecido 

n % n % n % n % n % 

0.0 4115 63.0% 1675 57.7% 852 72.3% 326 68.1% 1262 64.1% 

0.01-0.19 241 3.7% 106 3.7% 29 2.5% 31 6.5% 75 3.8% 

0.20-0.49 327 5.0% 155 5.3% 54 4.6% 23 4.8% 95 4.8% 

0.50-0.79 214 3.3% 106 3.7% 26 2.2% 20 4.2% 62 3.2% 

0.80-1.19 304 4.7% 156 5.4% 29 2.5% 24 5.0% 95 4.8% 

≥1.20 1326 20.3% 704 24.3% 188 16.0% 55 11.5% 379 19.3% 

Total 6527 100% 2902 100% 1178 100% 479 100% 1968 100% 

≥0.50 1844 28.3% 966 33.3% 243 20.6% 99 20.7% 536 27.2% 

Dados do INMLCF. 



Na Figura 12 são apresentadas as percentagens de vítimas mortais autopsiadas que tinham TAS ≥ 0.50 g/l e TAS 
≥ 1.20 g/L, por tipo de utente. 

Figura 12. Vítimas mortais de acidentes rodoviários com TAS ≥ 0.50 g/l e com TAS ≥ 1.20 g/L, por utente   - Portugal 2010-2019
(dados do INMLCF). 

A percentagem de condutores vítimas mortais de acidentes rodoviários com TAS ≥ 0.50 g/L em 2019 (36.5%) foi 

próxima da registada 10 anos antes, em 2010 (35.1%). Durante este período registaram-se oscilações, com o 

mínimo de 27.0% em 2014 e o máximo em 2012 (38.3%), mas não se observou nenhuma tendência de subida ou 

descida (Figura 13). A evolução da percentagem de condutores com TAS ≥ 1.20 g/L é semelhante: a percentagem 

em 2019 (26.9%) foi ligeiramente superior à registada em 2010 (25.3%).  

De referir que, apesar destas percentagens se terem mantido constantes ao longo da década, o número absoluto de 

vítimas mortais com TAS ≥ 0.50 g/L e com TAS ≥ 1.20 g/L diminuiu entre 2010 e 2019, acompanhando a 

diminuição da sinistralidade geral (Tabela A1 – Anexos).  

Figura 13. Percentagem de condutores vítimas mortais de acidentes rodoviários com TAS ≥ 0.50 g/L e com TAS ≥ 1.20 g/L, entre 
2010 e 2019 (dados do INMLCF). 

As percentagens de peões e de passageiros com TAS ≥ 0.50 g/L e com TAS ≥ 1.20 g/L também não apresentaram 

nenhuma tendência clara de subida ou descida ao longo dos 10 anos (Tabela A1 – Anexos). 
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As percentagens de vítimas mortais com TAS ≥ 0.50 g/L e com TAS ≥ 1.20 g/L são muito mais altas nos homens do 

que nas mulheres, em todos os tipos de utentes da estrada (condutores, peões e passageiros) (Figura 14).  

Figura 14. Percentagem de vítimas mortais de acidentes   rodoviários com TAS ≥ 0.50 g/L e com TAS ≥ 1.20 g/L, entre 2010 e 
2019, por sexo e utente da estrada (dados do INMLCF). 

Relativamente à idade (Figura 15), os condutores com idades entre os 25 e os 54 anos são os que têm maiores 

taxas de sinistralidade rodoviária sob o efeito de álcool: mais de 40% das vítimas mortais deste grupo etário tinham 

TAS ≥ 0.50 g/L e mais de 30% tinham TAS ≥ 1.20 g/L.  

Nos peões, o grupo etário dos 25 a 44 anos destaca-se com mais de 45% de vítimas mortais com TAS ≥ 0.50 g/L e 

mais de 40% com TAS ≥ 1.20 g/L. Este grupo etário  é também o que regista percentagens mais elevadas entre os 

passageiros.  

Os utentes da estrada mais velhos (com 65 ou mais anos) foram os que apresentaram menores taxas de 

mortalidade sob o efeito de álcool.  

Figura 15. Percentagem de vítimas mortais de acidentes rodoviários com TAS ≥ 0.50 g/L e TAS ≥ 1.20, entre 2010 e 2019, por 
idade e utente da estrada (dados do INMLCF).



3.3. Comportamentos observados – condutores 

3.3.1. Dados globais 

Dos 5392 condutores observados (sujeitos ao teste de alcoolemia) no estudo realizado pela PRP em 2013, 1 em 

cada 10 (10.4%) tinham álcool no sangue – a maioria tinha TAS até 0.19 g/L (4.2%) ou de 0.20 a 0.29 g/L (4.4%). 

A percentagem de condutores com TAS acima do limite legal para conduzir foi de 1.80% (TAS ≥ 0.50 g/L). Foram 

ainda registados 0.33% com TAS considerada crime rodoviário (TAS ≥ 1.20 g/L) (Figura 16 e Tabela 4). 

Condutores observados, por nível de TAS 

Portugal 2013 

Figura 16. Condutores observados, por nível de TAS – Portugal 2013 (PRP, 2013). 

Na Tabela 4 são apresentados os dados da distribuição de condutores por TAS na população (estudo PRP, 2013) e 

nas vítimas mortais de acidentes rodoviários (dados do INMLCF 2010-2019 – Secção 3.2.3 - Tabela 3). Estes 

dados foram utilizados para estimar o risco associado à condução sob o efeito de álcool, através da razão entre a 

percentagem vítimas mortais de acidentes rodoviários em cada nível de TAS e a percentagem correspondente na 

população. 

Os resultados mostram que a razão aumenta com o aumento da TAS, sobretudo a partir de 0.50 g/L, ou seja, 

quanto mais alto é o nível de TAS, maior é o risco do condutor ter um acidente rodoviário que leva à sua morte. O 

risco é particularmente alto com TAS ≥ 1.20 g/L – a percentagem de vítimas mortais com TAS ≥ 1.20 g/L é 73.5 

vezes superior à registada na população. Nos condutores com TAS ≥ 0.50 g/L, o risco acrescido é de 18.5 vezes. 

Tabela 4. Condutores observados (2013) e condutores vítimas mortais de acidentes rodoviários (2010-2019), por TAS, em 
Portugal. 

TAS (g/L) 

Condutores observados 
(PRP, 2013) 

Condutores vítimas mortais 
(INMLCF 2010-2019) % vítimas mortais / 

% condutores observados 
n % n % 

0.0 4829 89.56% 1675 57.72% 0.64 

0.01-0.19 228 4.23% 106 3.65% 0.86 

0.20-0.49 238 4.41% 155 5.34% 1.21 

0.50-0.79 43 0.80% 106 3.65% 4.56 

0.80-1.19 36 0.67% 156 5.38% 8.03 

≥1.20 18 0.33% 704 24.26% 73.52 

Total 5392 100.0% 2902 100% 1 

≥0.50 97 1.80% 966 33.29% 18.49 

Dados do estudo da PRP (PRP, 2013) e do INMLCF. 

As percentagens de condutores com TAS ≥ 0.50 g/L na população (1.80%), nos condutores intervenientes em 

acidentes (4.47% – Secção 3.2.1 - Tabela 1) e nas vítimas mortais (33.29%) mostram claramente o aumento do 

risco de acidente, e da sua gravidade, com a condução acima do limite legal para conduzir.  
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Se considerarmos 1.00 o risco de ter um acidente com TAS 0.0g/l, esse risco passa a 1.34, 1.88, 7.10, 12.49 e 

112.71 para as taxas subsequentes. Ou seja, o risco de ter um acidente mortal para os condutores com TAS igual ou 

superior a 1.20 g/l é 112 vezes maior do que se não tiver álcool nenhum.  

3.3.2. TAS por sexo e idade 

Os resultados da Tabela 5 e Figura 17 mostram que a condução sob o efeito de álcool é mais prevalente entre os 

homens do que entre as mulheres. A percentagem de condutores com TAS acima do limite legar para conduzir (TAS 

≥ 0.50 g/L) foi 2.6 vezes mais alta nos homens (2.16%) do que nas mulheres (0.82%). Relativamente à condução 

com TAS considerada crime rodoviário, 0.43% dos homens tinham TAS ≥ 1.20 g/L – não foi observada nenhuma 

mulher nessa situação. Registou-se também uma maior percentagem de homens com álcool, mas com TAS dentro 

dos limites legais: 10.42% de homens com TAS de 0.01 a 0.49 g/L, contra 3.85% nas mulheres.  

Relativamente à idade, a prevalência de condutores com TAS acima do limite legal (TAS ≥ 0.50 g/L) foi mais alta 

nos condutores até 24 anos (2.55%) e mais baixa nos condutores com 65 ou mais anos (1.07%). Nos escalões 

etários intermédios a percentagem situou-se próximo da média global (1.8%), variando de 1.63% nos condutores 

de 35 a 44 anos a 1.89% nos condutores de 25 a 34 anos (Tabela 5 e Figura 17). 

Tabela 5. TAS (g/L) dos condutores observados por sexo e idade – Portugal 2013. 

TAS (g/L) 
Sexo Idade 

Feminino Masculino ≤ 24 25-34 35-44 45-54 55-64 ≥65 

0.0 95.33% 87.42% 88.69% 89.87% 90.01% 88.62% 90.29% 89.60% 

0.01-0.19 2.06% 5.03% 4.94% 4.01% 4.25% 4.99% 3.08% 3.73% 

0.20-0.49 1.79% 5.39% 3.82% 4.23% 4.11% 4.59% 4.93% 5.60% 

0.50-0.79 0.41% 0.94% 0.64% 0.76% 0.92% 0.70% 1.08% 0.53% 

0.80-1.19 0.41% 0.76% 1.43% 0.68% 0.42% 0.70% 0.46% 0.53% 

≥1.20  0.00% 0.46% 0.48% 0.45% 0.28% 0.40% 0.15%  0.00% 

Observações 1456 3936 628 1323 1412 1002 649 375 

≥0.50 0.82% 2.16% 2.55% 1.89% 1.63% 1.80% 1.69% 1.07% 

Dados do estudo da PRP (PRP, 2013). 

Figura 17. TAS (g/L) dos condutores observados, por sexo e idade – Portugal 2013 (PRP, 2013). 



3.3.3. TAS por dia e hora 

O período horário das 2 às 4 horas da manhã, nos dias do fim de semana, foi o momento em que se registou uma 

maior prevalência de condução sob o efeito de álcool: 7.04% dos condutores tinham TAS ≥ 0.50 g/L e 1.62% 

tinham TAS ≥ 1.20 g/L. Para além destas taxas ilegais, 17.33% tinham álcool no sangue: 11.01% com TAS de 0.20 

a 0.49 e 6.32% de com TAS de 0.01 a 0.19 (Tabela 6 e Figura 18).  

O período horário das 2 às 4 horas da manhã foi também o momento com prevalências mais altas durante os dias 

de semana, mas com percentagens de condutores acima dos limites legais inferiores a metade das verificadas no 

fim de semana: 3.36% com TAS ≥ 0.50 g/L e 0.72% com TAS ≥ 1.20 g/L.  

Tabela 6. TAS (g/L) dos condutores observados, por dia da semana e hora – Portugal 2013. 

TAS (g/L) 
Dias de semana Fim de semana 

2-4h 10-12h 14-16h 18-20h 22-24h 2-4h 10-12h 14-16h 18-20h 22-24h

0.0 80.82% 97.83% 88.37% 93.67% 90.45% 75.63% 97.34% 88.63% 91.33% 88.00% 

0.01-0.19 8.15% 1.09% 4.96% 3.07% 5.56% 6.32% 0.83% 4.05% 5.54% 4.60% 

0.20-0.49 7.67% 0.31% 5.58% 2.30% 3.47% 11.01% 1.16% 5.97% 2.41% 5.40% 

0.50-0.79 0.48% 0.47% 0.93% 0.77% 0.52% 2.35% 0.50% 0.77% 0.48% 0.60% 

0.80-1.19 2.16% 0.16% 0.16%  0.00%   0.00% 3.07% 0.17% 0.39% 0.24% 0.80% 

≥1.20 0.72% 0.16%   0.00% 0.19%   0.00% 1.62%  0.00% 0.19%  0.00% 0.60% 

Observações 417 644 645 521 576 554 601 519 415 500 

≥0.50 3.36% 0.78% 1.09% 0.96% 0.52% 7.04% 0.67% 1.35% 0.72% 2.00% 

Dados do estudo da PRP (PRP, 2013). 

Figura 18. Percentagem de condutores com TAS ≥ 0.50 g/L e com TAS ≥ 1.20 g/L, por dia da semana e período horário – 
Portugal 2013 (PRP, 2013). 
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3.4. Comportamentos autodeclarados, atitudes, perceção de risco e de fiscalização 

3.4.1. Comportamentos autodeclarados e aceitabilidade da condução de um automóvel 
sob o efeito de álcool 

Portugal é o quarto país europeu com menor aceitabilidade da condução de um automóvel podendo ter uma taxa de 

álcool no sangue acima do limite legal para conduzir – apenas 0.9% dos portugueses consideraram este 

comportamento aceitável. Por outro lado, 14.1% dos portugueses referiram que tiveram este comportamento pelo 

menos uma vez nos 30 dias anteriores, percentagem ligeiramente acima da média europeia (13.1%).  

O comportamento e a sua aceitabilidade foram mais prevalentes nos homens do que nas mulheres. Em relação à 

idade, a nível europeu, observou-se uma diminuição do comportamento e da sua aceitabilidade com o aumento da 

idade. Em Portugal, a tendência foi diferente, com a percentagem de comportamento autodeclarado a ser mais 

alta nos condutores de 35 a 54 anos. A aceitabilidade em Portugal foi mais alta nos condutores mais novos (18-24 

anos) e nos mais velhos (Figura 19). 

Figura 19. Comportamento 

autodeclarado e 

aceitabilidade da condução 

de um automóvel 

podendo ter uma taxa de 

álcool no sangue acima 

do limite legal para 

conduzir, por país e por 

sexo e idade em Portugal e 

no conjunto dos 20 países 

europeus do ESRA (dados 

do ESRA, 2018). 

Comportamento 

autodeclarado 

“Durante os últimos 30 dias, 

como condutor de automóvel, 

com que frequência conduziu 

podendo ter uma taxa de 

álcool no sangue acima do 

limite legal para conduzir?” 

(Respostas 2-5 numa escala 

de 1 = “nunca” a 5 = 

“(quase) sempre”). 

(Amostra PT: N = 871) 

Aceitabilidade 

“Quão aceitável considera, 

pessoalmente, que um 

condutor de automóvel pode 

conduzir podendo ter uma 

taxa de álcool no sangue 

acima do limite legal para 

conduzir?”  

(Respostas 4-5 numa escala 

de 1 = “inaceitável” a 5 = 

“aceitável”). 

(Amostra PT: N = 998)
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3.4.2. Comportamentos autodeclarados e perceção de risco da condução de um automóvel 

após o consumo de álcool 

Portugal foi o terceiro país europeu onde uma maior percentagem de respondentes considerou que conduzir 

depois de beber álcool é a causa de um acidente rodoviário (85.1% em Portugal e 80.6% no conjunto dos países 

europeus afirmaram que este comportamento é frequentemente a causa de acidentes rodoviários envolvendo um 

carro). Apesar da alta perceção de risco, Portugal foi o país europeu onde este comportamento foi mais declarado, 

com 1 em cada 3 condutores portugueses (33.9%) a afirmarem que conduziram depois de beber álcool pelo 

menos uma vez nos 30 dias anteriores ao estudo – esta percentagem foi muito mais alta nos homens (49.1%) do 

que nas mulheres (19.0%). 

As respostas por grupo etário são diferentes em Portugal e no conjunto dos países europeus. Na europa a perceção 

de risco aumenta com o aumento da idade e o comportamento é mais declarado nos condutores até 44 anos. Em 

Portugal, a perceção de risco é mais alta nos condutores mais novos (até 34 anos) e nos mais velhos (≥ 65 anos), e 

o comportamento é mais declarado pelos condutores dos escalões etários intermédios – de 25 a 54 anos (Figura

20).

Figura 20. Comportamento 

autodeclarado e perceção 

de risco da condução de 

um automóvel depois de 

beber álcool, por país e 

por sexo e idade em 

Portugal e no conjunto dos 

20 países europeus do ESRA 

(dados do ESRA, 2018). 

Comportamento 

autodeclarado 

“Durante os últimos 30 dias, 

como condutor de automóvel, 

com que frequência conduziu 

depois de beber álcool?” 

(Respostas 2-5 numa escala 

de resposta de 1 = “nunca” a 

5 = “(quase) sempre”). 

(Amostra PT: N = 871) 

Perceção de risco 

“Com que frequência 

considera que conduzir 

depois de beber álcool é a 

causa de um acidente 

rodoviário envolvendo um 

carro?”  

(Respostas 4-6 numa escala 

de 1 = “nunca” a 6 = 

“(quase) sempre”). 

(Amostra PT: N = 998) 
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A condução de um automóvel depois de beber álcool foi considerado o comportamento mais arriscado, ou seja, o 

que uma maior percentagem de respondentes considerou ser a causa mais frequente de um acidente rodoviário 

envolvendo um carro, tanto em Portugal como no conjunto dos 20 países participantes no ESRA (Figura 21).  

A perceção de risco é mais alta em Portugal do que na Europa para todos os comportamentos apresentados, com 

exceção do uso do telemóvel com sistema mãos livres duranta a condução.   

Figura 21. Perceção de risco (“Com que frequência considera que cada um dos comportamentos é a causa de um
acidente rodoviário envolvendo um carro?”), em Portugal e no conjunto dos 20 países europeus do ESRA (dados do 
ESRA, 2018). (escala de resposta de 1 = “nunca” e 6 = “(quase) sempre” – apresentadas as percentagens de respostas 4 a 6 – 

“frequentemente”). 
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3.4.3. Comportamentos autodeclarados relativos à condução de um ciclomotor/motociclo e 

de uma bicicleta sob o efeito de álcool 

Relativamente aos comportamentos autodeclarados de condutores de veículos de duas rodas (Figura 22), 10.4% 

dos condutores de motociclos/ciclomotores e 9.1% dos ciclistas portugueses afirmaram ter conduzido os veículos 

pelo menos uma vez nos 30 dias anteriores, podendo ter uma taxa de álcool no sangue acima do limite legal para 

conduzir. Portugal foi o quarto país com percentagem mais baixa no caso dos motociclos/ciclomotores e o 

segundo nas bicicletas, com percentagens aproximadamente metade das registadas a nível europeu.  

Estes comportamentos foram mais reportados pelos homens do que pelas mulheres, tanto em Portugal como a 

nível europeu, com as diferenças a serem particularmente expressivas na condução de motociclos/ciclomotores em 

Portugal: 14.8% dos homens e 1.9% das mulheres. A dimensão das amostras dos condutores de 

motociclos/ciclomotores (N = 135) e de ciclistas (N = 244) em Portugal não permite ter resultados conclusivos 

relativamente à idade.  

Figura 22. Comportamentos 

autodeclarados da 

condução de um 

motociclo/ciclomotor e 

de uma bicicleta 

podendo ter uma taxa 

de álcool no sangue 

acima do limite legal 

para conduzir, por país e 

por sexo e idade em 

Portugal e no conjunto dos 

20 países europeus do ESRA 

(dados do ESRA, 2018). 

Comportamento 

autodeclarado 

“Durante os últimos 30 dias, 

como condutor de um 

motociclo/ciclomotor / 

ciclista, com que frequência 

conduziu podendo ter uma taxa 

de álcool no sangue acima do 

limite legal para conduzir?”  

(Respostas 2-5 numa escala de 

resposta de 1 = “nunca” a 5 = 

“(quase) sempre”). 

Condutores de motociclo/ 

ciclomotor em Portugal:  

N = 135 

Ciclistas em Portugal: 

N = 244 
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3.4.4. Apoio a medidas legais 

Cerca de 4 em cada 5 portugueses são a favor da instalação de um “interlock” (tecnologia que não permite que 
o carro ligue se a taxa de álcool do condutor estiver acima do limite legal) para os condutores que 
foram  sancionados por conduzir sob o efeito de álcool em mais do que uma ocasião (82.8%) e de tolerância zero 
(TAS = 0.0%) para álcool para condutores em regime probatório (carta obtida há menos de 3 anos) 
(79.0%). 
Aproximadamente 2 em cada 3 são a favor de tolerância zero (TAS = 0.0%) para álcool para todos os condutores 

(66.1%). O apoio a estas medidas em Portugal é próximo da média europeia (Figura 23), embora seja 

ligeiramente superior no caso dos condutores em regime probatório e inferior para todos os condutores. 

O apoio a estas medidas é maior entre as mulheres do que entre os homens, sendo as diferenças mais expressivas 
na tolerância zero para todos os condutores, tanto em Portugal como na média europeia. A nível europeu, observa-
se um aumento do apoio a estas medidas com o aumento da idade. Em Portugal, a tendência é semelhante no 
apoio à tolerância zero, mas não na instalação de um “interlock”: a percentagem é menor no grupo etário de 25 a 
34 anos e semelhante nos outros grupos etários.

Instalação de um “interlock” para os 
condutores que foram sancionados 
por conduzir sob o efeito de álcool 

em mais do que uma ocasião 

Tolerância zero (0,0%) para álcool 
para condutores em regime 

probatório
(carta obtida há menos de 3 anos)

Tolerância zero (0,0%) para álcool 
para todos os condutores 

Figura 23. Apoio a medidas legais, por país e por sexo e idade em Portugal e no conjunto dos 20 países europeus do ESRA (“É contra ou a favor 
da obrigação legal de...?”) (dados do ESRA, 2018). (Amostra PT: N = 998)
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3.4.5. Opiniões sobre regras de trânsito e penalizações 

A maioria dos portugueses considera que as regras de trânsito em Portugal relativas à condução sob o efeito de 

álcool deviam ser mais restritivas (67.6%) e que não são suficientemente fiscalizadas (74.6%). Estas 

percentagens são inferiores às observadas no conjunto dos países europeus do ESRA (Figura 24).  

Relativamente às sanções da condução sob o efeito de álcool, aproximadamente 1 em cada 4 portugueses (26.8%) 

considera que são demasiado severas – percentagem superior à registada a nível europeu (20.6%). Esta 

percentagem é mais alta nos homens (32.9%) do que nas mulheres (21.2%). Os respondentes mais velhos (≥ 65 

anos) são os que menos concordam que as sanções são demasiado severas (22.2%).  

As regras de trânsito deviam
ser mais restritivas As sanções são demasiado severas 

Figura 24. Opiniões sobre regras de trânsito e penalizações para a condução sob o efeito de álcool, por país e por sexo e 
idade em Portugal e no conjunto dos 20 países europeus do ESRA (“O que pensa sobre as atuais regras de trânsito e 
penalizações existentes no seu país para a condução sob o efeito de álcool”) (dados do ESRA, 2018). (Amostra PT: N = 998) 

As regras de trânsito são
suficientemente fiscalizadas 
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3.4.6. Fiscalização percebida e autodeclarada 

Os resultados da Figura 25 mostram que a fiscalização (“Nos últimos 12 meses, quantas vezes foi fiscalizado pelas 

entidades de fiscalização por consumo de álcool ao conduzir um automóvel?”) e a perceção de vir a ser fiscalizado 

(“Numa viagem típica, qual a probabilidade de, como condutor de automóvel, ser fiscalizado pelas entidades de 

fiscalização por consumo de álcool?) em Portugal são ligeiramente mais altas do que as observadas a nível 

europeu.  

Aproximadamente 1 em cada 5 condutores portugueses (21.8%) afirmou ter sido fiscalizado por consumo de 

álcool pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores e 1 em cada 4 (26.5%) afirmou ser provável ser fiscalizado 

por consumo de álcool, como condutor de um automóvel.  

Tanto a fiscalização como a perceção de fiscalização são mais altas nos homens do que nas mulheres – dados que 

podem ser explicados pelo facto dos homens conduzirem mais e mais frequentemente com álcool do que as 

mulheres. Relativamente à idade, em Portugal, a perceção de fiscalização é mais alta nos condutores até 44 anos. Já 

a percentagem de condutores portugueses que afirmaram terem sido fiscalizados por consumo de álcool nos 12 

meses anteriores foi mais alta no grupo etário de 25 a 44 anos e mais baixa nos condutores mais velhos (≥ 65 

anos). 

Figura 25. Fiscalização e 

perceção da fiscalização, por 

país e por sexo e idade em 

Portugal e no conjunto dos 

20 países europeus do ESRA 

(dados do ESRA, 2018). 

Perceção da Fiscalização 

“Numa viagem típica, qual a 

probabilidade de (como 

condutor de automóvel) ser 

fiscalizado pelas entidades de 

fiscalização por consumo de 

álcool?”  

(Respostas 5-7 numa escala 

de 1 = “muito improvável” a 

7 = “muito provável”). 

(Amostra PT: N = 898) 

Fiscalização 

“Nos últimos 12 meses, 

quantas vezes foi fiscalizado 

pelas entidades de 

fiscalização por consumo de 

álcool ao conduzir um 

automóvel?” 

(Amostra PT: N = 898) 
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3.5. Fiscalização 

Na Tabela 7 e Figura 26 são apresentados os dados da fiscalização da condução sob o efeito de álcool entre 2010 e 

2019. Os resultados mostram um aumento progressivo do número de testes de avaliação do nível de alcoolemia 

realizados entre 2010 e 2019 – aumento de 61.6%, de 1,125,364 de testes realizados em 2010 para 1,818,700 de 

testes realizados em 2019. Em relação às percentagens de condutores infratores (TAS ≥ 0.50 g/L) e de condutores 

com TAS ≥ 1.20 g/L, registou-se uma diminuição gradual a partir de 2011, com exceção do ano de 2017 em que se 

registou um valor anormal, tendo em conta as tendências anteriores e posteriores a esse ano. A percentagem de 

condutores com TAS ≥ 0.50 g/L em 2019 (1.9%) foi 50% inferior à registada em 2010 (3.8%). A percentagem de 

condutores com TAS ≥ 1.20 g/L em 2019 (0.9%) foi 43.8% inferior à registada em 2010 (1.6%). No conjunto dos 

10 anos, 3.1% dos condutores fiscalizados tinham TAS ≥ 0.50 g/L e 1.5% tinham TAS ≥ 1.20 g/L. 

Tabela 7. Fiscalização e infrações por condução sob a influência de álcool, entre 2010 e 2019. 

Ano Total de Testes 

Infratores Total infratores 
/total testes 

Total 
≥ 1.20 g/L 

/total testes TAS 0.50-1.19 g/L ≥1.20 g/L 
Total 

(TAS≥0.50 g/L) 

2010 1,125,364 24,603 18,172 42,775 3.8% 1.6% 

2011 1,172,445 27,695 22,432 50,127 4.3% 1.9% 

2012 1,401,318 29,729 25,934 55,663 4.0% 1.9% 

2013 1,559,873 28,582 25,011 53,593 3.4% 1.6% 

2014 1,548,621 24,461 21,142 45,603 2.9% 1.4% 

2015 1,577,907 24,599 23,195 47,794 3.0% 1.5% 

2016 1,638,020 22,600 21,408 44,008 2.7% 1.3% 

2017 1,683,237 30,929 34,795 65,724 3.9% 2.1% 

2018 1,681,992 19,521 17,992 37,513 2.2% 1.1% 

2019 1,818,700 17,870 15,956 33,826 1.9% 0.9% 

Total 2010-2019 15,207,477 250,589 226,037 476,626 3.1% 1.5% 

Variação 2010-
2019 

61.6% -27.4% -12.2% -20.9% -50.0% -43.8%

Dados da ANSR – relatório “Condução Sob a Influência de Álcool” (ANSR, “2020). 

Figura 26. Fiscalização e infrações por condução sob a influência de álcool, entre 2010 e 2019 (Dados da ANSR – relatório 
“Condução Sob a Influência de Álcool” (ANSR, “2020)).



CONDUÇÃO SOB EFEITO
ÁLCOOL EM PORTUGAL 2020

38

Os resultados da fiscalização por período horário (Figura 27) em 2019 mostram percentagens mais altas de 

condutores infratores nos períodos da noite e madrugada. Destaca-se o período das 4 horas às 8 horas, com 8.0% 

de condutores com TAS ≥ 0.50 g/L. Foi no período da manhã (8h - 12h) que se realizaram mais testes e que a 

percentagem de condutores com TAS ≥ 0.50 g/L foi mais baixa (0.3%) 

Figura 27. Condutores fiscalizados e percentagens de condutores fiscalizados que tinham TAS ≥ 0.50 g/L, por período do dia –
Portugal 2019 (Dados da ANSR – relatório “Condução Sob a Influência de Álcool” (ANSR, “2020)).

Em relação à idade (Figura 28), em 2019, a percentagem de condutores infratores foi mais alta nos condutores de 

21 a 29 anos (2.0%) e com 50 ou mais anos (2.0%), e mais baixa nos condutores de 30 a 39 anos (1.5%).  

Figura 28. Condutores fiscalizados e percentagens de condutores fiscalizados que tinham TAS ≥ 0.50 g/L, por grupo etário – 
Portugal 2019 (Dados da ANSR – relatório “Condução Sob a Influência de Álcool” (ANSR, “2020)). 
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A percentagem de condutores com TAS ≥ 0.50 g/L em 2019 foi mais baixa nos condutores de veículos pesados 

(0.5%) e mais alta nos condutores de 2 rodas e motor (3.4%) e de outros veículos (7.0%). Dos condutores de 

veículos ligeiros, a maioria dos condutores fiscalizados, 1.9% tinham TAS ≥ 0.50 g/L (Figura 29). 

Figura 29. Condutores fiscalizados e percentagens de condutores fiscalizados que tinham TAS ≥ 0.50 g/L, por categoria do 
veículo – Portugal 2019 (Dados da ANSR – relatório “Condução Sob a Influência de Álcool” (ANSR, “2020)). (* Veículos que nos termos
do código da estrada não pertencem à categoria de pesados, ligeiros, motociclos e ciclomotores).
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3.6. Crimes rodoviários 

Entre 2010 e 2019 foram registados 214,794 crimes rodoviários por condução de veículo com TAS igual ou 

superior a 1.2 g/L, o que representou 60.9% do total de crimes rodoviários (Tabela 8). Foi o crime rodoviário mais 

frequente, à frente da condução sem habilitação legal (34.5%), da ofensa à integridade física por negligência em 

acidente de viação (2.2%), do homicídio por negligência em acidente de viação (1.2%) e da condução perigosa de 

veículo rodoviário (1.2%). 

O número de crimes rodoviários por condução de veículo com TAS igual ou superior a 1.2 g/L diminuiu de 22,065 

para 16,872 (-23.5%), entre 2010 e 2019. No entanto, esta redução foi menor do que a redução registada no 

total de crimes rodoviários (-35.6%), o que fez com que o peso dos crimes rodoviários por condução com álcool 

tenha aumentado de 50.1% em 2010 para 60.5% em 2019.  

Tabela 8. Crimes rodoviários por condução de veículo com TAS igual ou superior a 1.2 g/L, entre 2010 e 2019. 

Ano 
Total de  

crimes rodoviários 

Condução de veículo com TAS igual ou superior a 1.2 g/L 

Número de condutores % do total de crimes rodoviários 

2010 43,272 22,065 51.0% 

2011 42,452 23,274 54.8% 

2012 42,942 25,365 59.1% 

2013 38,307 24,607 64.2% 

2014 31,998 20,752 64.9% 

2015 34,719 22,873 65.9% 

2016 31,424 20,849 66.3% 

2017 30,602 19,848 64.9% 

2018 29,123 18,289 62.8% 

2019 27,882 16,872 60.5% 

2010-2019 352,721 214,794 60.9% 

Variação 2010-2018 -35.6% -23.5%

Dados do RASI – relatórios de 2010 a 2019. 
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4. CONCLUSÕES

Os resultados apresentados neste relatório mostram a gravidade da situação da condução sob o efeito de álcool em 

Portugal. As elevadas percentagens de vítimas mortais com TAS acima do limite legal mostram o peso que este 

comportamento tem na sinistralidade rodoviária: 1 em cada 3 condutores (33.3%) que morreram em acidentes 

rodoviários, entre 2010 e 2019, tinham TAS acima do limite legal para conduzir e 1 em cada 4 (24.3%) tinham TAS 

considerada crime rodoviário. Ou seja, na década 2010-2019 morreram nas estradas portuguesas quase 100 

condutores por ano com TAS acima do limite legal para conduzir. Outro dado preocupante é percentagem de peões 

que morreram atropelados e que tinham álcool no sangue: 1 em cada 5 (20.6%) com TAS ≥ 0.50 g/L e 16.0% com 

TAS ≥ 1.20 g/L. Estas percentagens foram particularmente altas nos peões de 25 a 44 anos, com mais de 45% de 

vítimas mortais com TAS ≥ 0.50 g/L e mais de 40% com TAS ≥ 1.20 g/L. Tão ou mais grave do que estes números, 

é o facto de não se terem registado melhorias significativas durante a última década – as percentagens de vítimas 

mortais com álcool acima do limite legal para conduzir ou com taxa crime em 2019 foram semelhantes às registadas 

no início da década, em 2010.

A prevalência de condutores intervenientes em acidentes rodoviários com TAS acima do limite legal foi de 4.5% no 

período com dados disponíveis (2010-2018). Neste caso, registou-se uma diminuição de valores acima de 5%, entre 

2010 e 2012, para valores próximos de 4% a partir de 2014. A percentagem de condutores com TAS ≥ 0.50 g/L foi 

mais alta nos ciclomotores (10.7%), seguindo-se os condutores de velocípedes (5.4%), de motociclos (4.2%), de 

automóveis ligeiros (4.1%) e de automóveis pesados (0.9%).  

Do total de acidentes rodoviários em Portugal, entre 2016 e 2018, 6.1% envolveram pelo menos um condutor com 

TAS acima do limite legal (≥ 0,5 g/L). Destes acidentes resultou uma percentagem muito maior de vítimas mortais 

(20.9%) e de feridos graves (14.6%), o que mostra a maior gravidade dos acidentes com condutores sob a 

influência de álcool. A situação é particularmente grave durante o fim de semana e nos períodos da noite e 

madrugada, destacando-se o período entre as 3 horas e as 6 horas com 43% das mortes e 40% dos feridos graves 

a resultarem de acidentes com pelo menos um condutor com TAS ≥ 0,5 g/L. 

Os resultados do estudo da PRP levaram a concluir que, em 2013, 1.80% dos condutores portugueses conduziam 

com TAS acima do limite legal para conduzir (≥ 0.50 g/L) e 0.33% com TAS considerada crime rodoviário (≥ 1.20 g/

L). A prevalência foi mais alta nos homens e nos condutores mais novos – até 24 anos. A percentagem de 

condutores a conduzir sob o efeito de álcool foi mais alta no período noturno (02h-04h), tanto nos dias de semana 

(3.36%) como no fim de semana (7.04%) – dados que confirmam os níveis de sinistralidade mais altos registados 

durante estes períodos.  

As percentagens da prevalência da condução sob o efeito de álcool (TAS ≥ 0.50 g/L) na população portuguesa 
(1.80%), nos condutores intervenientes em acidentes rodoviários (4.5%) e nos condutores vítimas mortais de 
acidentes rodoviários (33.3%) comprovam o risco acrescido da condução sob o efeito de álcool, tanto no 
envolvimento em acidentes como na gravidade dos mesmos.

Os resultados do E-Survey on Road Users’ Attitudes (ESRA) mostram que os portugueses são dos europeus que 

consideram menos aceitável a condução de um automóvel sob o efeito de álcool (0.9% consideraram aceitável) e 

que mais risco atribuem à condução após o consumo de álcool (85.1% consideram que conduzir depois de beber 

álcool é a causa acidente rodoviário). No entanto, foram os que mais reportaram a condução depois de beber 

álcool (33.9% referiram ter conduzido depois de beber álcool pelo menos 1 vez nos 30 dias anteriores) e estão 

acima da média europeia na percentagem de condutores que afirmaram ter conduzido um automóvel podendo ter 

uma taxa de álcool no sangue acima do limite legal para conduzir (14.1% referiram ter tido este comportamento 

pelo menos 1 vez nos 30 dias anteriores). Já na condução de motociclos/ciclomotores e de bicicletas, Portugal foi 

dos países europeus onde menos condutores afirmaram ter conduzido podendo ter uma taxa de álcool no sangue 

acima do limite legal para conduzir – 10.4% e 9.1%, respetivamente.  
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A maioria dos portugueses são a favor da instalação de um “interlock” para os condutores que foram sancionados 

por conduzir sob o efeito de álcool em mais do que uma ocasião (82.8%). Relativamente aos limites de TAS na 

condução, 79.0% apoiam a tolerância zero (TAS = 0.0%) para álcool para condutores em regime probatório (carta 

obtida há menos de 3 anos) e uma menor percentagem é a favor de tolerância zero para todos os condutores 

(66.1%). Quanto às regras de trânsito relativas à condução sob o efeito de álcool, 67.6% dos portugueses são da 

opinião que deviam ser mais restritivas e 74.6% que não são suficientemente fiscalizadas – percentagens abaixo da 

média europeia. De acordo com 26.8% dos portugueses, as sanções por condução sob o efeito de álcool em 

Portugal são demasiado severas – percentagem acima da média europeia (20.6%).  

Aproximadamente 1 em cada 5 condutores portugueses (21.8%) afirmou ter sido fiscalizado por consumo de 

álcool pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores e 1 em cada 4 (26.5%) afirmou ser provável ser fiscalizado 

por consumo de álcool, como condutor de um automóvel. Estas percentagens são próximas das registadas a nível 

europeu.  

Os dados da fiscalização entre 2010 e 2019 mostram um aumento do número de testes de alcoolemia realizados 

(+61.6%) e uma diminuição da percentagem de condutores infratores, entre os fiscalizados. Em 2010, 3.8% dos 

condutores fiscalizados tinham TAS ≥ 0.50 g/L e 1.6% tinham TAS ≥ 1.20 g/L – estes números baixaram para 1.9% 

e 0.9% em 2019, respetivamente. Os resultados da fiscalização por período do dia mostraram percentagens muito 

mais altas nos períodos da noite e madrugada – tendência semelhante à observada nos dados da sinistralidade 

associado ao consumo de álcool.   

Os resultados mostram uma situação preocupante, não só pelas elevadas prevalências de condutores sob o efeito de 

álcool, mas sobretudo pelo facto de não se terem registados melhorias significativas ao longo da última 

década. Assim é urgente a implementação de medidas que levem à redução da condução sob o efeito de álcool, o 

que terá como consequência uma redução da sinistralidade rodoviária em Portugal.  
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5. RECOMENDAÇÕES

Melhorar o conhecimento e divulgação dos dados relativos à alcoolemia dos intervenientes em acidentes de viação 

com danos corporais.  

Definir estratégias para a fiscalização da condução sob a influência do álcool, privilegiando os dias e horários de 

maior prevalência, e incluindo objetivos quantitativos. 

Coordenar as ações de fiscalização com campanhas de comunicação desenvolvidas para alvos específicos (com 

prioridade para os que apresentam maior frequência de TAS ilegal), concebidas e implementadas de acordo com as 

boas práticas definidas no projeto CAST. 

Desenvolver o uso do “alcoolock” como parte dos programas de reabilitação destinados aos infratores 

reincidentes, aos infratores com TAS igual ou superior a 1.2 g/L (na primeira vez) e para os responsáveis por 

acidentes de viação com TAS ilegal. 

Identificar condutores dependentes do álcool e desenvolver programas de tratamento da doença e de reabilitação 

para a condução.  

Introduzir conteúdos específicos sobre a condução sob a influência do álcool no ensino da condução, com 

perguntas obrigatórias sobre a temática no exame teórico. Para isso, recomenda-se a elaboração de um manual 

com os conteúdos adequados. 

Organizar programas de sensibilização para a conduç 3ão8  sem álcool destinados aos alunos do ensino secundário e 

universitário, envolvendo as organizações de estudantes. 

Desenvolver um programa de promoção da condução sem álcool destinado às empresas, autarquias e outros 

organismos públicos, incentivando o desenvolvimento e implementação de políticas internas claras de tolerância 

zero e de responsabilização, envolvendo as associações empresariais e as seguradoras. 

SE CONDUZIR

NÃO BEBA
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ANEXOS 

Tabela A1. Número e percentagem de vítimas mortais de acidentes rodoviários com TAS ≥ 0.50 g/L e TAS ≥ 1.20, entre 2010 e 
2019, por utente. 

Total Condutores Peões Passageiros 

TAS≥0.50 TAS≥1.20 TAS≥0.50 TAS≥1.20 TAS≥0.50 TAS≥1.20 TAS≥0.50 TAS≥1.20 

2010 n 30.7% 20.0% 36.5% 25.3% 27.5% 19.8% 24.2% 11.0% 

% 261 170 130 90 36 26 22 10 

2011 n 27.2% 19.2% 33.0% 23.2% 15.2% 12.1% 24.3% 9.5% 

% 222 157 114 80 20 16 18 7 

2012 n 32.0% 25.4% 38.3% 30.3% 22.2% 18.8% 20.0% 12.5% 

% 209 166 110 87 32 27 8 5 

2013 n 30.5% 20.1% 35.4% 22.8% 20.7% 14.4% 28.6% 21.4% 

% 188 124 101 65 23 16 8 6 

2014 n 23.8% 19.5% 27.0% 22.3% 20.7% 18.0% 18.2% 18.2% 

% 145 119 76 63 23 20 6 6 

2015 n 25.3% 18.3% 31.6% 22.1% 16.0% 14.3% 17.6% 5.9% 

% 152 110 83 58 19 17 6 2 

2016 n 27.6% 19.9% 28.9% 21.2% 25.7% 19.3% 18.9% 10.8% 

% 157 113 79 58 28 21 7 4 

2017 n 29.2% 19.8% 35.5% 24.7% 17.3% 12.2% 22.2% 13.9% 

% 181 123 99 69 17 12 8 5 

2018 n 26.7% 19.9% 30.7% 23.7% 20.0% 16.0% 10.3% 3.4% 

% 170 127 88 68 25 20 3 1 

2019 n 28.5% 21.0% 35.1% 26.9% 20.4% 13.3% 16.9% 11.7% 

% 159 117 86 66 20 13 13 9 

2010-2019 n 1844 1326 966 704 243 188 99 55 

% 28.3% 20.3% 33.3% 24.3% 20.6% 16.0% 20.7% 11.5% 

Dados do INMLCF. 

45



PRP@PRP.PT | WWW.PRP.PT | TEL: 210 036 600

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA SOMOS TODOS NÓS


