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PREFÁCIO

Os acidentes de viação constituem uma realidade que tem, infelizmente, 
frequentes consequências devastadoras.

Sem pôr em causa que o cumprimento das regras é essencial para evitar 
os acidentes, importa saber o que fazer, quando um acidente ocorre, para 
facilitar a sua resolução.

Um dos objetivos desta obra é, precisamente, elencar um conjunto de 
procedimentos a ser adotados, e os prazos que deverão ser cumpridos, tanto 
pelo lesado como pelo responsável pelo acidente.

Em torno da questão base, que é o acidente, são analisadas matérias 
como os tipos de lesões, e as indemnizações com vista à ressarcibilidade dos 
danos.

Considerando as especificidades dos acidentes que ocorrem nas estra-
das e autoestradas, será abordada esta questão, de uma forma sucinta, mas, 
espera-se que prática.

A matéria da responsabilidade estradal não se confina, porém, à ocorrên-
cia do acidente. Com efeito, são inúmeras as ocorrências que podem surgir 
para quem circula nas vias rodoviárias.

Importa referir que há agentes que o fazem de forma profissional: esta-
mos a reportar-nos ao transporte rodoviário, seja de passageiros, seja de 
mercadorias, e que, por isso, estão submetidos a regime próprio.
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Também os condutores não profissionais cometem atos qualificados como 
contraordenações, e que têm, como é óbvio, consequências.

Esta obra contém um capítulo em que, expressamente, serão analisadas  
e tratadas situações de responsabilidade por violação de normas, sendo  
apresentados exemplos e minutas, de meios de defesa que poderão ser  
acionados.
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Podemos definir “acidente de viação” como um acontecimento causal, do 
qual resultam danos em pessoas e bens.

O acidente de viação consiste, normalmente, na colisão de veículos ou 
entre um veículo e um objeto ou animal ou no atropelamento de peões.

Também pode ocorrer acidente de viação sem qualquer interação entre 
o veículo e qualquer objeto ou pessoa, concretamente, quando o condutor 
perde o controlo da viatura. 

São, assim, acidentes de viação os que ocorrem na circulação de veículos, 
mesmo que se encontrem parados.

A noção abrange todos os acidentes com veículos quer se verifiquem ou 
não em vias públicas, sendo certo que o Código da Estrada não se aplica a 
acidentes ocorridos em vias privadas, que não estejam abertas ao trânsito 
público, embora a estes casos se apliquem as normas do Código Civil res-
peitantes a responsabilidade civil.

Considerando a especial perigosidade dos veículos, já há muito que o 
legislador estabeleceu a obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil 
automóvel.

O regime jurídico do seguro automóvel obrigatório encontra-se profun-
damente enquadrado por disposições comunitárias, no domínio do Seguro 
Automóvel.

Com efeito, o proprietário ou o condutor de um veículo são responsáveis 
pelos prejuízos que este possa causar, e em caso de acidente podem ter de 
pagar indemnizações elevadas.
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Precisamente para proteger os interesses do lesado (que tem direito a 
que os seus prejuízos sejam pagos, independentemente de o responsável 
pelo acidente ter ou não condições financeiras para suportar as respetivas 
despesas), é obrigatório o seguro de responsabilidade civil de veículos ter-
restres a motor.

 O seguro obrigatório cobre o pagamento de indemnizações por danos 
corporais e materiais, causados a terceiros e a pessoas transportadas, com 
exceção do condutor do veículo. 

Para além do seguro obrigatório, os interessados podem sempre contra-
tar coberturas facultativas, designadamente, o seguro que cubra danos pró-
prios, vulgarmente designado “seguro contra todos os riscos”.


