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PERÍODO DE NATAL – Incremento Circulação Rodoviária
Considerando que este período festivo se
caracteriza pela ocorrência de movimentos
pendulares com o consequente acréscimo de
trânsito nas estradas, podendo este movimento,
originar um
aumento da sinistralidade
rodoviária.

EFEITOS EXPECTÁVEIS
Face à situação acima descrita, poderão ocorrer os seguintes efeitos:
• Incremento do tráfego rodoviário fruto de movimentos pendulares da população nesta
época festiva;
• Eventual aumento do número de acidentes rodoviários fruto deste movimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS
O SMPC recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado,
nomeadamente através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, se
recomenda a observância e divulgação das principais medidas de autoproteção
para estas situações, nomeadamente:
•

Adotar uma condução defensiva, adequando a condução ao estado do piso, às
condições de visibilidade, ao estado de carga do veículo e à intensidade do trânsito,
ajustando os períodos de descanso, de acordo com os tempos de deslocação de cada
viagem;

•

Verificar o bom estado de funcionamento dos veículos, nomeadamente no que diz
respeito aos sistemas de suspensão, travagem, de informação, sinalização e
visibilidade, assim como o bom estado dos pneumáticos;

•

Cumprimento da legislação em vigor no que respeita à ingestão de bebidas alcoólicas,
aquando da condução e à utilização de telemóveis, durante a mesma;

•

Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e das
Forças de Segurança.
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CHRISTMAS PERIOD - Increase in Road Circulation
Considering that this festive period is characterized
by the occurrence of commuting with the
consequent increase in traffic on the roads, this
movement may lead to an increase in road
accidents.

ANTICIPATED EFFECTS
Given the situation described above, the following effects may occur:
•
•

Increased road traffic as a result of commuting by the population during this festive
season;
Possible increase in the number of road accidents as a result of this movement.

PREVENTIVE MEASURES
The SMPC recalls that the possible impact of these effects can be minimized, namely
through the adoption of appropriate behaviors, therefore, it is recommended the
observance and disclosure of the main self-protection measures for these situations,
namely:
• Adopt defensive driving, adapting driving to the state of the floor, visibility conditions, vehicle
load status and traffic intensity, adjusting rest periods in accordance with the travel times of
each trip;
• Check the good working condition of the vehicles, namely with regard to the suspension,
braking, information, signaling and visibility systems, as well as the good condition of the tyres;
• Compliance with the legislation in force with regard to the consumption of alcoholic
beverages, while driving and using mobile phones, while driving;
• Pay attention to meteorological information and indications from the Civil Protection and
Security Forces.
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