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Código da Estrada 

revisto – principais 

alterações 
(Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro)



Alterações ao Código da Estrada 

Lei n.º 72/2013, de 3 setembro 

Novos conceitos 

 Utilizadores vulneráveis - abarca peões e velocípedes dando

ênfase às crianças, idosos, grávidas, pessoas com mobilidade

reduzida ou a pessoas portadoras de deficiência.



Regime de circulação dos velocípedes

 Podem circular nas bermas desde que não ponham em perigo ou

perturbem os peões que nelas circulam;

 Os velocípedes conduzidos por crianças até 10 anos de idade

podem circular nos passeios;

 Os condutores devem ceder a passagem aos velocípedes que

atravessem nas passagens assinaladas;

 Nos cruzamentos e entroncamentos, quando se apresentem pela

direita não têm de que ceder a passagem.

Alterações ao Código da Estrada 

Lei n.º 72/2013, de 3 setembro 



Regime de circulação dos velocípedes:

 Os veículos motorizados quando efetuam uma ultrapassagem a

um velocípede, devem guardar deste uma distância lateral mínima

de 1,5m, para evitar acidentes e devem ocupar a via de trânsito

adjacente à do velocípede a ultrapassar;

 Os velocípedes podem circular a par, salvo em vias com reduzida

visibilidade ou sempre que exista intensidade de trânsito, não

podendo circular em paralelo mais que dois velocípedes.

Alterações ao Código da Estrada 

Lei n.º 72/2013, de 3 setembro 



 Clarifica-se o regime de circulação em rotunda, impedindo a

circulação pela via mais à direita, salvo se se pretender sair da

rotunda na saída imediatamente a seguir, exceto:

- Veículos de tração animal, velocípedes e automóveis pesados,

independentemente da saída que pretendam tomar, devendo neste caso

facultar a saída aos veículos que não estejam abrangidos por esta

exceção e/ou que circulem nos termos gerais.

Alterações ao Código da Estrada 

Lei n.º 72/2013, de 3 setembro 

Clarificação do regime de circulação em rotundas



Transporte de crianças

 Precisam de utilizar sistemas de retenção para crianças (SRC) as

que têm altura inferior a 1,35 m (12 anos);

 Possibilidade de utilização de SRC, prescritos por médico

especialista, adaptados a crianças com limitações físicas e/ou

motoras.

Alterações ao Código da Estrada 

Lei n.º 72/2013, de 3 setembro 



Redução da taxa de alcoolémia     

Alterações ao Código da Estrada 

Lei n.º 72/2013, de 3 setembro 

Generalidade dos 

condutores

Condutores em regime 

probatório e de certos 

veículos*

0,50 0,20

0,79 0,49

0,80 0,50

1,19 1,19

1,20 1,20

… …

Grave

Muito 

Grave

Crime

* Veículos de socorro, ou de serviço urgente, de transporte 

coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos de idade, de táxi, 

de automóveis pesados de passageiros ou de mercadorias ou 

de transporte de mercadorias perigosas



Alterações ao Código da Estrada 

Lei 72/2013, de 3 setembro 

Processo contraordenacional

• Domicilio relevante para efeitos de notificação

Adoção do domicílio fiscal como morada relevante para efeito de 

notificação a residentes, pelo que:

Ao elenco de documentos de que o condutor deve ser portador, 

no caso de ainda não ser titular de cartão de cidadão, é 

acrescentado o cartão de contribuinte fiscal.







2012

29.867 acidentes com vítimas (82/dia)

573 mortos*

2.060 feridos graves

36.190 feridos leves

* Óbito local acidente ou até entrada no    

hospital

718 mortos a 30 dias



DADOS PROVISÓRIOS 2013

517 mortos*

2.044 feridos graves

35,917 feridos leves

* Óbito local acidente ou até entrada no    

hospital

Valor Estimado de 

mortos a 30 dias 640



IMPORTÂNCIA DOS ACIDENTES RODOVIÁRIOS
COM VÍTIMAS

Entre 1996 e 2010 o custo social 

médio anual dos acidentes 

rodoviários foi de 2.500.000.000 €

(cerca de 1,54% PIB 2010)*

Em 2010 o custo social dos 

acidentes rodoviários representou  

1,17% do PIB nesse ano*
Variação Custo Social dos Acidentes Rodoviários

Os custos sociais dos acidentes rodoviários em Portugal 
ascendem a mais de 1% do PIB

*Estudo desenvolvido pela Centro de Análise Económica de Regulação Social da Universidade Autónoma de Lisboa para a Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária ( Ação ENSR 2011) disponível em : 

http://www.ansr.pt/portals/0/Custo%20dos%20Acidentes%20de%20Via%C3%A7%C3%A3o%20-%20Miolo%20-%20FINAL12.pdf

http://www.ansr.pt/portals/0/Custo dos Acidentes de Via%C3%A7%C3%A3o - Miolo - FINAL12.pdf


IMPORTÂNCIA DOS ACIDENTES RODOVIÁRIOS 
DE TRABALHO

De acordo com estimativa da Eurogip seis em cada dez acidentes de trabalho que 
resultam em morte do trabalhador são acidentes na estrada*

Em Portugal os acidentes da trabalho mortais, mais
significativos estão relacionados com ‘Veículos terrestres’,
(32,1 %) e com os ‘Edifícios, construções e superfícies
acima do solo’, (19,1 %), que refletem, respetivamente,
os acidentes de viação e as quedas em altura**

Em Portugal os números de que dispomos excluem os
acidentes que ocorram no percurso para o local de
trabalho ou no regresso deste(acidentes de trajeto) e
com pessoas estranhas à empresa, sem qualquer
atividade profissional.

*EUROGIP organismo francês criado em 1991 estuda nível europeu e internacional as questões relativas ao seguro e prevenção de acidentes de    

adfaldkfjalfjfjtrabalho e as   doenças profissionais

** Fonte: Acidentes de Trabalho 2009 Gabinete de Estratégia e Planeamento Ministério da Solidariedade e da Segurança social



Estratégia Nacional de Segurança

Rodoviária 2009-2015

Metas
• 62 
mortos/milhão 
habitantes.

10 Objetivos 
Estratégicos

30 Objetivos 
Operacionais

91 Ações

2009-2011

Portugal entre os 10 

melhores Países Europeus



1466 1469

1356

1135
1094

850

854

776
737 741

689

573
517

728

579

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vítimas mortais

Decréscimo médio anual

Evolução do número de VÍTIMAS MORTAIS

OBJETIVO GERAL

Objetivo

2015

Morto - Vítima cujo óbito ocorra no

local do acidente ou durante o seu

transporte até à unidade de saúde.

ANO 2013: valores provisórios



ENSR - META 2015: 

OBJETIVOS E EVOLUÇÃO

937

891

718

640

874

811

749

686

623

824

784

744

704

663

2010 2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUÇÃO REAL

OBJETIVO ATUAL

OBJETIVO INICIAL

Mortos a 

30 dias

ANO 2013: valor estimado



Revisão Intercalar da ENSR 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 5/2014 



Mortos/1 milhão de habitantes

2010 e 2013



Mortos/1 milhão de habitantes

Evolução 2010-2013

Evolution of fatalities 2010 - 2013



UNIÃO EUROPEIA 

OBJETIVO: Reduzir para metade o número de 

vítimas mortais de acidentes de viação até 2020

937
891

718

640

890
843

796
749

703
656

609
562

515
468

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUÇÃO REAL

OBJETIVO União Europeia

ANO 2013: valor estimado

623



Álcool – Vítimas mortais

Evolução 2004-2013



Pesados de passageiros - Vítimas (Condutores 

e passageiros) 2003 a 2012



Pesados de passageiros - Peso no total de 

vítimas – 2003 a 2012

0,4 %
das

Vítimas

Mortais

0,3 %
dos

Feridos

Graves

0,8 %
dos

Feridos

Leves



Evolução Vítimas mortais – 2003 a 2012



Evolução Feridos graves – 2003 a 2012



Evolução Feridos leves – 2003 a 2012



Evolução Pesados de passageiros intervenientes em 

acidentes com vítimas – 2003-2012

36%



Vítimas mortais por 100 veículos intervenientes



Vítimas mortais por 100 veículos 

intervenientes – Evolução (2003-2012)



V. mortais segundo a natureza do acidente –

Pesados de passageiros (2003 a 2012)



Feridos graves segundo a natureza do acidente 

– Pesados de passageiros (2003 a 2012)



V. mortais segundo a localização do acidente –

Pesados de passageiros (2003 a 2012)



F. graves segundo a localização do acidente –

Pesados de passageiros (2003 a 2012)



Vítimas mortais segundo o tipo de via –

Pesados de passageiros (2003 a 2012)



Feridos graves segundo o tipo de via –

Pesados de passageiros (2003 a 2012)



Vítimas mortais segundo o mês – Pesados de 

passageiros (2003 a 2012)



Vítimas mortais segundo o período horário –

Pesados de passageiros (2003 a 2012)



Feridos graves segundo o período horário –

Pesados de passageiros (2003 a 2012)



Vítimas mortais segundo o dia da semana –

Pesados de passageiros (2003 a 2012)



Feridos graves segundo o dia da semana –

Pesados de passageiros (2003 a 2012)



Vítimas mortais segundo o Distrito – Pesados 

de passageiros (2003 a 2012)



Feridos graves segundo o Distrito – Pesados 

de passageiros (2003 a 2012)




