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QUEBRA DE TRÁFEGO NA REDE APCAP EM 2021
Circulação na rede concessionada continua a cair. Primeiro trimestre
de 2021 com menos 31% que em 2020 e menos 39% que em 2019

A rede concessionada aos associados da APCAP - Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias
de Autoestradas ou Pontes com Portagens, que inclui autoestradas e outras vias principais concessionadas no

continuou a apresentar no primeiro trimestre de 2021 uma queda
acentuada de tráfego face a iguais períodos de 2020 e 2019.
Continente, na Madeira e nos Açores,

A queda face a igual período de 2020 foi de 31 por cento, sendo mais evidente nas vias muito afetadas pela
quebra no Turismo, como sejam a A22-Via do Infante, com menos 43% de tráfego e a N125 com menos 38%.

Em relação ao mesmo período de 2019, a redução foi de 39% sendo também mais evidente nas mesmas vias,
ambas com metade do tráfego verificado 2019, e nas travessias concessionadas à Lusoponte, com menos
40% do que em 2019.

Estes valores explicam-se, essencialmente, devido às restrições impostas à circulação,

incidindo

particularmente no tráfego ligeiro. A circulação dos veículos pesados no primeiro trimestre reduziu apenas 4%
face a 2020 e 5% face a 2019.

As associadas da APCAP asseguraram em pleno funcionamento, a operação e a assistência 24 horas a
acidentes nestas infraestruturas de modo a assegurar a circulação ininterrupta de bens e mercadorias, e as
suas obrigações contratuais de manutenção e conservação.
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MELHORIA DA SINISTRALIDADE DURANTE A PANDEMIA
Indicador melhorou na rede APCAP em cerca de 10 por cento,
mesmo ponderada com a redução de circulação
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á apurou os indicadores relativos a 2020 que se traduzem em boas notícias.
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Em

breve

constarão no seu anuário.

A queda de circulação, verificada em Portugal e um pouco por toda a Europa, provocou nalguns dos
associados congéneres da APCAP a subida das taxas de sinistralidade. Estas taxas - que medem o
número de acidentes pelo total da circulação - foram fortemente influenciadas pela quebra global de
circulação.

Existe uma outra tendência que se verifica, por vezes, em vias menos congestionadas. Consiste na diminuição
do número de acidentes, mas, associada, não raras vezes, a um aumento da gravidade dos mesmos, devido a
um aumento da velocidade média da circulação.

Na rede APCAP, o fenómeno não se verificou, apesar da queda de circulação de 23 por cento face a
2019. De facto, a taxa de sinistralidade (número de acidentes/total de km percorridos) apresentou uma queda
de 9% e a taxa de acidentes com vítimas (número de acidentes com vítimas/total de km percorridos) foi
inferior em 10% ao valor de 2019. (ver gráfico)

uma redução de acidentes superior à redução do tráfego, dado que o
número de acidentes foi de menos 2330 que em 2019 (-29%) dos quais menos 707 com vítimas (-30%).
De facto, o que se verificou foi

A APCAP congratula-se com este excelente resultado, que comprova a qualidade das vias a seu cargo, bem
como as condições de sinalização e segurança das mesmas, tendo as suas associadas mantido, durante a
pandemia, em pleno funcionamento e com os mesmos níveis de serviço de operação, bem como a assistência
durante 24 horas a acidentes e avarias de veículos nestas infraestruturas.
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MELHORES INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE EM 2020
2,2 milhões investidos em comunidades locais

os números
relativos à sustentabilidade são muito demonstrativos do contributo dos associados da APCAP para a
sociedade. Estes indicadores estarão disponíveis em breve no anuário.
À

semelhança

do

indicador

de

Sinistralidade

e

apesar

da

queda

na

circulação,

também

número baixo de acidentes de
trabalho – 84 – no universo de 3312 trabalhadores diretos das associadas da APCAP, num total de número de
horas trabalhadas de 4.749.367, não havendo a registar, felizmente, nenhum acidente mortal.
Assim, em termos de recursos humanos verificou-se mais uma vez um

O contributo para a Economia foi, igualmente, expressivo, com um Valor Económico Direto Gerado
superior a 1.682 milhões de euros, dos quais 1.453 foram distribuídos. De facto, destes resultaram 852
milhões pagos para amortizar financiamentos, 343 milhões em custos operacionais, 248 milhões pagos ao
Estado,

190

milhões

de

valor

económico

retido

nas

concessões,

113

milhões

em

remunerações

dos

trabalhadores e 2,2 milhões investidos em comunidades locais, donativos e serviço público.

Em termos ambientais, as associadas da APCAP melhoraram os índices de performance na sua atividade

uma redução do consumo de água em cerca de 26%, face a 2019 e um
consumo de energia inferior em 5%.
diária, tendo obtido em 2020

a energia renovável produzida por membros da APCAP aumentou de 420.761 para 932
342 kWh, um aumento de 122%, tendo, ao invés as emissões de CO2 relativas às atividades das
Por outro lado,

concessionárias diminuído 35%.

um melhor desempenho ambiental nas concessionárias se refletiu
na melhoria dos indicadores ambientais, não obstante ter existido um contributo não desprezável do
Verificou-se, assim, regra geral, que

decréscimo

do

consumo

de

combustíveis

nas

viaturas

por

via

da

situação

de

pandemia

que

reduziu

deslocações, mas também de poupança de consumo de eletricidade, ao que não foi estranho o aumento da
energia produzida pelas concessionárias a partir de fontes renováveis.

Mas as conexões permitidas por uma rede rodoviária, não se limitam a estes impactos positivos, diretos e
mensuráveis. Espoletam toda uma série de perspetivas de desenvolvimento e de aumento da qualidade de
vida das comunidades. Adicionalmente, estes benefícios têm vindo a ser reforçadas por projetos específicos
desenvolvidos pelos membros da APCAP através da contratação de fornecedores locais e a criação de novos
serviços que permitem o incremento do emprego local, apoio (não apenas financeiro) de instituições e
desenvolvimento de variados projetos comunitários.
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AMPLIADOS OS DESCONTOS NAS CONCESSÕES EX-SCUT
Os descontos são agora 50% para todos os veículos nas ex-scut.
Mantiveram-se descontos anteriores de quantidade ou para veículos de mercadorias.

º

Pela Portaria n.

138-D/2021, de 30 de junho, foi regulamentado o novo regime de descontos a aplicar em

vários lanços e sublanços de autoestradas, nas quais se inclui parte da rede concessionada dos associados da
APCAP - Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens,
que inclui autoestradas e outras vias principais concessionadas no Continente, na Madeira e nos Açores.

Assim,

a

referida

portaria

criou

um

regime

de

descontos

generalizados

nas

quatro

classes

nas

sete

concessões ex-SCUT do Algarve, Beira Interior, Beiras Litoral e Alta, Costa de Prata, Grande Porto, Interior
Norte e Norte Litoral.

Nestas sete concessões, o desconto é generalizado para veículos com e sem identificador.

Foi ainda mantido o regime de descontos de coesão territorial, previsto para o Interior do País no Túnel do
Marão, Autoestrada Transmontana e Pinhal Interior no valor de 15% para todos os veículos, assim como os

ª passagem, para as Classes 1 e 2.

descontos de quantidade, a partir da 8.

Este segundo conjunto de descontos aplica-se a veículos dotados de dispositivo eletrónico de identificação
para cobrança de portagem.

Por último, mantiveram-se os regimes de desconto para veículos de mercadorias das Classes 2, 3 e 4, nas
autoestradas

em

que

o

regime

em

vigor

era

mais

favorável

que

o

regime

agora

criado

de

desconto

generalizado, nomeadamente em período noturno.

Este último desconto mantém-se em exclusivo a veículos de Emissões Euro III ou superior e munidos de
identificador.
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ASCENDI ASSINA DIA MUNDIAL DO AMBIENTE COM ARTE URBANA
Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, a Ascendi inaugurou dois murais em grafiti, em Matosinhos e em
Vila Nova de Gaia, desenvolvidos pelos artistas Tiago Braga “Fedor“ e Nuno Barbedo “The Caver“, que visam
realçar a importância da preservação do meio ambiente. Esta iniciativa, que surge no âmbito da política de
sustentabilidade da Ascendi, resulta da preocupação em cultivar uma relação ética e responsável com o meio
envolvente, tendo como objetivo a promoção de uma cultura de valorização da biodiversidade e de práticas
ambientais mais sustentáveis.

Para a intervenção na estrutura da Ascendi situada na Rotunda de São Mamede Infesta foi escolhido o artista
Tiago Braga “Fedor”. O mural do artista transmite uma mensagem de apelo à harmonia pelo meio ambiente.
As figuras representadas em grande escala (homem, mulher, fauna e flora) coabitam de forma equilibrada, e
partilhando a mesma paleta cromática, formam uma entidade única que por sua vez, protege e cuida do
Planeta Terra representado ao centro da composição, assumindo uma aparência limpa e polida.

O mural na saída da A44 para Francelos, foi criado pelo artista Nuno Barbedo “The Caver” e apresenta um
estilo bastante figurativo, através da utilização de alguns ícones bastante familiares entre quem viaja em
Portugal, que vivem entre si numa harmoniosa composição, com bastante impacto visual, sem se tornar
invasiva para o espaço público. Com tons azulados como cor principal, o mural pretende assim também
aproximar-se do universo cromático da Ascendi. O mural inspira quem por lá passa, promovendo o sorriso, a
fantasia e o sonho, com o foco principal na fauna e flora.

Comprometida com a melhoria contínua do desempenho ambiental, a Ascendi tem desenvolvido diversas
iniciativas que alertam para a relevância que a natureza tem no quotidiano da sociedade. A Ascendi é
mecenas exclusivo do TreeTop Walk da Fundação de Serralves; assinalou o Dia Mundial da Árvore, apelando à
redução do consumo de papel e recentemente assinalou o Dia Mundial da Biodiversidade, com um concurso
para as crianças do primeiro ciclo, sob o mote “Porque devo cuidar e proteger a Biodiversidade”.
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PAVIMENTO VERMELHO IMPACTA NA REDUÇÃO DE SINISTRALIDADE

≥

A Ascendi recorreu a uma solução inovadora de segurança rodoviária com a aplicação de um revestimento

≥

colorido antiderrapante, baseado em polímeros de metil metacrilato com classificação P7 (
passagens de rodas e Classe anti-deslizamento S5 (

4.000.000

0,65str), elevada resistência a raios ultravioletas e à

fissuração, com melhores características de atrito, ou seja, reduzindo a distância de travagem e diminuindo a
probabilidade de derrapagem na A13 – ligação a Coimbra, via onde se verificava uma elevada incidência de
acidentes.

Numa primeira fase foi feito o reforço da sinalização vertical, resultando na diminuição de 54% no número de
acidentes registados no local, assim como a diminuição no número de acidentes com vítimas (-67%) e vítimas
(-80%). A segunda fase consistiu na aplicação da solução do revestimento antiderrapante, sendo que desde
então não se registaram quaisquer acidentes nas zonas intervencionadas.

Tendo como objetivo reduzir a sinistralidade rodoviária, a Ascendi continuará a procurar e implementar as
melhores práticas de segurança rodoviária.
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ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO!
Estamos ao dispor para responder a todas as suas questões.
Segunda a Sexta: 9h00 às 17h00
Sábado e Domingo: Encerrado

Praça Nuno
Rodrigues dos Santos,7
1600-171 Lisboa

apcap@apcap.pt

+351 217 248 940

