
Assunto:  

Incremento da Participação dos cidadãos na Segurança Rodoviária 

 

Introdução: 

 

Pretende-se chamar a atenção dos parlamentares para o importante contributo que os 

cidadãos comuns, individualmente ou não, poderão dar na melhoria da Segurança 

Rodoviária e dos índices de sinistralidade. 

 

Apesar da evolução significativa dos mesmos conseguida nos últimos, os índices actuais 

não são ainda satisfatórios nem condizentes com uma sociedade civilizada e deverão ser 

explorados todos os caminhos possíveis na concretização desse objectivo. 

 

Para além da continuação das meritórias acções a cargo das entidades públicas ou 

privadas, os cidadãos comuns podem e devem ser igualmente chamados a intervir e a 

colaborar nesta importante missão. 

 

As novas tecnologias, utilizadas com um misto de rigor e de imaginação, poderão ser um 

eficaz, potente e económico instrumento para captar, motivar e mobilizar a vontade do 

exercício da participação cívica que existe em cada um de nós.  

 

Esta participação cívica individual, mesmo não organizada, pode e deverá ser um motor 

importante para a melhoria dos índices de sinistralidade rodoviária.  

 

No entanto a mesma só poderá ser efectiva e útil se enquadrada ou facilitada, e por vezes 

exige recomendações ou legislação adequada. Os exemplos ou sugestões abaixo 

indicadas vão neste sentido. 

 

 

Sugestões:   

 

a) Denúncia de situações perigosas e outras. 

 

As entidades responsáveis pelas vias ou outros equipamentos podendo influir na 

Segurança Rodoviária, deverão disponibilizar um canal de comunicação, específico ou 

não, mas de fácil utilização pelos cidadãos, de modo que estes possam alertar as 

autoridades responsáveis para o perigo ou situação anómala existente?  

 

Nota: a melhoria da qualidade das vias, da sinalização e outros tem contribuído para a 

redução dos índices de sinistralidade. No entanto, constata-se frequentemente a falta de 

qualidade das mesmas em alguns pontos e as autoridades demoram muito tempo a reagir 

e a se aperceberem destas situações. 

 

b) Denúncia de condutores potencialmente perigosos. 



Colocar à disposição dos cidadãos de um canal de comunicação específico e de fácil 

utilização, para que possam alertar as autoridades responsáveis sobre estes 

comportamentos potencialmente perigosos.  

 

Nota: os cidadãos comuns, na qualidade de condutores, peões, etc..., se deparam 

frequentemente com situações de condutores que utilizam uma viatura de forma tão 

perigosa, que poderá ate causar maiores danos que uma qualquer arma, e se sentem 

totalmente impotentes para reagir, tomar qualquer atitude que impeça de vir a acontecer o 

pior.  

 

O signatário reconhece que este será seguramente uma sugestão polémica, mas esse facto 

não deverá impedir a mesma de ser analisada e eventualmente viabilizada. 

 

c) Portal Europeu da Segurança Rodoviária 

 

Criação de um portal a nível europeu aonde as entidades públicas e privadas, e cidadão 

comum pudessem encontrar informação, sendo assim o espelho de toda a mobilização a 

nível europeu sobre este importante tema. 

 


