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Curso de Análise e Investigação de Acidentes Rodoviários    
 
 
Objetivos Gerais 

- Conhecer os princípios da dinâmica dos 
acidentes, as principais causas dos acidentes e 
forma como ocorrem.  Conhecer os principais 
dados estatísticos da sinistralidade e sua forma 
de cálculo.  

- Conhecer como se processa a atividade 
cognitiva e percetiva do condutor e na 
condução bem como os fatores humanos e 
técnicos envolvidos e potenciadores do risco.  
Saber calcular tempos e distancias de reação e 
de travagem em função do tipo de veículo, 
aderência, velocidade e sistema de segurança 
ativa dos veículos.   

- Conhecer as regras estradais e regulamentos 
de circulação aplicáveis ao movimento de 
veículos e pessoas.  Conhecer a legislação criminal e cível aplicável à sinistralidade rodoviária. 

- Conhecer as técnicas de análise de cenários e de recolha de indícios, medidas e provas para 
elaboração de croquis e relatórios. Efetuar a análise das causas de um acidente e as entrevistas 
de vítimas e testemunhas com vista à elaboração de documentos periciais e à reconstrução 
dos factos. 

- Conhecer os princípios dinâmicos do movimento das viaturas, bem como a física das colisões 
e suas consequências em termos de danos materiais, pessoais e outros. Saber avaliar e 
calcular trajetórias, velocidades de circulação e de embate, forças de impacto e outras 
relacionadas com o evento ou sinistro com base nos danos produzidos nas viaturas, nas vítimas 
e outros danos materiais externos. 

- Conhecer e saber interpretar os diversos relatórios e participações das seguradoras, agentes 
policiais, peritagens médicas e legais.  Saber elaborar relatórios de peritagem e de análise de 
causas para efeitos estatísticos, administrativos ou judiciais.   

 
Destinatários 
 
Técnicos e peritos de companhias de seguros. Técnicos de autarquias e empresas de obras 
públicas rodoviárias. Consultores e juristas. Engenheiros e auditores de segurança.  
Professores e formadores de segurança rodoviária.  Agentes de autoridade e de intervenção 
de emergência e bombeiros. Gestores de frotas e responsáveis da segurança rodoviárias nas 
empresas. 
 
Grupo até 16 participantes por ação. 
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Carga horária 
 
42 horas totais a que correspondem 35 horas teóricas e 7 horas práticas, presenciais, divididas 
por 7 dias, de 2ª a sábado, das 9h30 às 18h00, com uma duração de 7 horas diárias.  
 
 

Programa Módulo – Temas abordados Local- Formador 

1º dia 

 

INTRODUÇÃO – CONCEITOS BASE 
Causas e fatores dos acidentes. 
Fatores potenciadores da sinistralidade rodoviária. 
Fator humano e tarefa da condução. 

Lisboa       

António Macedo 

2º dia 

 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL 
Legislação aplicável. Código da Estrada. 
Procedimentos de seguradoras. Responsabilidades. 
ESTUDO DO CENÁRIO DO SINISTRO (I) 
A recolha de informações: princípios e técnicas de 
recolha de indícios, análise de provas e recolha de 
medidas no local do acidente. 

Lisboa    

Pedro Veladas 

 

3º dia 

 

ESTUDO DO CENÁRIO DO SINISTRO (II) 
Técnicas para elaboração de croquis; Recolha de 
medidas e determinação de distancias.  
Caso prático. Trabalho de campo com utilização de 
recursos técnicos de medição e avaliação de fatores no 
local do acidente. 

Lisboa  

Carlos Carvalho 

4º dia 

 

CONCEITOS FÍSICOS 
Energia - Força, impulso, trabalho e potência 
Leis de Newton - Inércia e movimento. Avaliações 
de coeficiente de atrito.  
DINÂMICA DAS COLISÕES 
Colisões elásticas e inelásticas; Métodos de cálculo 
de velocidades de circulação pré-colisão e de 
colisão; Exercícios de aplicação  

Lisboa              

Rui Prazeres  

 

5º dia SEGURANÇA PASSIVA - BIOCINÉTICA 
Mecanismo de lesão e trauma; Equipamentos de 
segurança passiva 

Palmela    

Rui Banha 

António Macedo  
SEGURANÇA ATIVA - DINÂMICA AUTOMÓVEL  
Atuação e funcionamento dos sistemas de 
segurança ativa e dos novos sistemas de apoio à 
condução (ADAS/IVIS);  

 
6º dia 

 

SIMULAÇÕES DINÂMICAS EM PISTA 
Princípios da derrapagem; manobras de evitamento 
de obstáculo; Travagens de emergência; Avaliação 
de marcas deixadas pelas viaturas.  

Palmela   

 António Macedo  

Carlos Carvalho  

Rui Prazeres  

SIMULAÇÃO DE ACIDENTE 
Trabalho de Análise de acidente, investigação e 
elaboração de relatório.  Trabalho final. 
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Locais das Ações 
 

Ações a realizar em instalações da CR&M em 
Lisboa e Palmela.  As ações têm uma 
componente teórica em sala de formação e uma 
componente de formação prática a decorrer no 
centro de formação de Palmela.  

 
 
 
 
 
Sessões teóricas em sala 
 
 
Apesar da atividade formativa da CR&M se basear no treino e experimentação prática da 
condução, a formação é enriquecida através de exercícios e simulações acerca dos diversos 
temas abordados.    

Recorrendo a técnicas pedagógicas 
modernas, QUIZ’s interativos, e-
learning e B-trainning, debates, 
“coaching”, testes e experiências, 
os formadores da CR&M, apoiam a 
sua intervenção nos mais 
modernos e adequados conceitos 
de formação e educação de acordo 
com parâmetros definidos pela 
CIECA e por outras instituições 
internacionais da área da 
Segurança Rodoviária. 
 

 
 
Simulações práticas em Circuito  
 

A aplicação prática dos conceitos e técnicas 
transmitidas neste curso, são um dos 
elementos chave das formações da CR&M.    
 
Neste contexto são realizados testes, 
simulações e demonstrações práticas no 
circuito de testes, onde são avaliados e 
observados em ambiente real simulado 
alguns dos eventos relacionados com os 
temas abordados neste curso.  
 
São também realizados trabalhos práticos 
simulados, que permitem a aplicação 
imediata dos conhecimentos adquiridos.  
 

 
 
 
 



 
       4 

 

Trabalhos práticos e avaliação 
 
A avaliação será contínua e culmina 
com a elaboração e entrega de um 
relatório pericial relacionado com um 
trabalho desenvolvido ao longo da 
formação.  Estes trabalhos serão 
efetuados de forma individual e/ou 
em grupo, de forma a permitir a troca 
de experiências e o debate de 
conceitos e ideias entre os 
participantes. 
 
Nestas ações são por vezes o 
incluídas visitas de estudo ou 
palestras com profissionais em temas 
e locais relacionados com a 
sinistralidade rodoviária para que os 
participantes possam lidar 
diretamente com os temas tratados ou abordados.  
 

 
Recursos técnicos e pedagógicos utilizados nestas ações 
 
 demonstrações incluídos no programa.  
 
A metodologia pedagógica faz-se com recurso aos métodos expositivo, demonstrativo, 
“coaching” e ativo com recurso a audiovisuais (slides e vídeo), utilização de viaturas e 
simuladores estáticos e dinâmicos, trabalhos de grupo e eventuais visitas de estudo.  
 
Nos testes, demonstrações e simulações práticas em parque exterior, serão usados veículos 
da CR&M.  
 
Os formadores da CR&M destacados para esta ação, são técnicos especialistas de cada uma 
das matérias lecionadas e possuem Certificado de Aptidão Profissional de Formador 
homologado pelo IEFP.  
   
Os participantes têm acesso à sua área de Formando na plataforma de formação GESFORMA 
onde têm acesso a manuais, documentação técnica e certificados de participação;  
 
 


