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Lisboa, 2 8 de Novembro de 2007
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária ( ANSR) e o Conselho
Europeu de Segurança dos Transportes (European Transport Safety Council) ,
abreviadamente designado por ETSC, vê m nesta data colocar a debate a
política de segurança rodoviária e m Portugal, no quadro do contexto
europeu.
Juntando representantes de alto nível dos principais organismos
intervenientes na área de segurança rodoviária, pretende -se, com este
debate, reconhecer os avanços já conseguidos e identificar os desafios mais
significativos que se colocam ao País nesta área, dando particular ênfase ao
problema do excesso de velocidade.
Segundo as estimativas, de 2001 a 2006, Portugal registou uma importante
redução de 42% no número de vítimas mortais em acidentes rodoviários,
sendo que em 2006, foi o Estado Membro da União Europeia com maior
diminuição no número de vítimas mortais – 22,3% .
A ANSR é o serviço central da Administração directa do Estado, sob a tutela
do Ministério da Administração Interna, que tem como missão o planeamento
e coordenação a nível nacional de apoio à política do Governo em matéria de
segurança rodoviária, bem como a aplicação do direito contra- ordenacional
rodoviário.
O ETSC é uma organização sem fins lucrativos, independente, que tem como
missão a redução do número e da gravidade dos acidentes nos transportes
na Europa . Como membros, conta com 37 organizações e mais de 200
peritos de toda a Europa, incluindo a colaboração do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil.
No âmbito de um recente programa – o Índice Europeu de Desempenho em
Segurança – Road Safety Performance Index – PIN, o ETSC está a organizar
um conjunto de debates designados de PIN Talks, em diversas capitais
europeias .

Para mais informações, contacte:
Inês Machado d’ Oliveira
Tel: 21 312 21 84; mail@ansr.pt

