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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a política europeia de segurança rodoviária de 2011 a 2020 

(2010/2235(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Um futuro sustentável para os 

transportes: rumo a um sistema integrado, baseado na tecnologia e de fácil utilização" 

(COM(2009)0279), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, intitulada "Um espaço europeu de 

segurança rodoviária: orientações para a política de segurança rodoviária de 2011 a 2020" 

(COM(2010)0389), 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 2 e 3 de Dezembro de 2010 sobre a 

Comunicação da Comissão, intitulada "Um espaço europeu de segurança rodoviária: 

orientações para a política de segurança rodoviária de 2011 a 2020" (16951/10), 

– Tendo em conta o estudo de avaliação1 da Comissão sobre o 3.º Programa de Acção 

Europeu para a Segurança Rodoviária, 

– Tendo em conta a resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas "Improving global 

road safety" de 10 de Maio de 2010 (64/255), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 29 de Setembro de 2005, sobre o Programa de Acção 

Europeu para a Segurança Rodoviária: reduzir para metade o número de vítimas da 

estrada na União Europeia até 2010: um esforço conjunto2, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 27 de Abril de 2006, sobre a "Segurança Rodoviária: 

serviço eCall para todos"3, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de Janeiro de 2007, sobre o 3.º Programa de 

Acção Europeu para a Segurança Rodoviária - balanço intercalar4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de Abril de 2009, sobre o plano de acção para os 

sistemas de transporte inteligentes5, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de Abril de 2009, sobre um plano de acção para a 

mobilidade urbana6, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 18 de Maio de 2010, sobre sanções para infracções 

                                                 
1 The preparation of the European Road Safety Action Program 2011-2020. 
2 JO C 227 E de 21.9.2006, p. 609. 
3 JO C 296 E de 6.12.2006, p. 268. 
4 JO C 244 E de 18.10.2007, p. 220. 
5 JO C 184 E de 8.7.2010, p. 43. 
6 JO C 184 E de 8.7.2010, p. 50. 
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graves às regras sociais no domínio dos transportes rodoviários1, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de Julho de 2010, sobre um futuro sustentável para 

os transportes2, 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2011), 

A. Considerando que, em 2009, morreram em acidentes nas estradas da União Europeia 

mais de 35 000 pessoas e que 1 500 000 sofreram ferimentos, 

B. Considerando que o custo dos acidentes de viação para a sociedade está estimado em 

cerca de 130 000 milhões de euros anuais, 

C. Considerando que não foi atingido o objectivo expresso no 3.º Programa de Acção de 

redução para metade do número de vítimas mortais na circulação rodoviária na UE até ao 

final de 2010, mas que se registou uma diminuição substancial do número de mortos na 

estrada na UE, 

D. Considerando que, na UE, ainda continua a existir uma tolerância social relativamente 

elevada para com os acidentes de viação e que o tráfego rodoviário continua, todos os 

anos, a fazer vítimas equivalentes às da queda de 250 aviões comerciais de média 

dimensão, 

E. Considerando que a segurança rodoviária constitui uma tarefa da sociedade, no seu todo, 

F. Considerando que apenas 27,5% das medidas previstas no 3.º Programa de Acção se 

encontram completamente postas em prática, 

G. Considerando que a Comissão não apresentou um projecto de um novo programa de 

acção antes de expirar o Terceiro Programa de Acção Europeu para a Segurança 

Rodoviária, 

H. Considerando que a probabilidade de morrer num acidente de viação é, por cada 

quilómetro percorrido, e em relação aos passageiros de um veículo ligeiro, 9 vezes maior 

para um peão, 7 vezes maior para um ciclista e 18 vezes maior para um motociclista, 

I. Considerando que, dos acidente de viação mortais, cerca de 55% ocorrem em estradas 

nacionais, 36% em zonas urbanas e 6% em auto-estradas, 

J. Considerando que o transporte público de passageiros é muito mais seguro do que o 

transporte em veículo privado, 

K. Considerando que a União Europeia se encontra perante uma mutação demográfica e que 

as necessidades de mobilidade das pessoas idosas exigem maior atenção, 

                                                 
1 Textos aprovados, P7_TA(2010)0175. 
2 Textos aprovados, P7_TA(2010)0260. 
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L. Considerando que novas evoluções técnicas relativamente, entre outros, aos veículos 

híbridos e à electrificação dos motores, colocam novos desafios aos serviços de 

salvamento e socorro, 

M. Considerando que é necessário coordenar as medidas tomadas a nível europeu, nacional, 

regional e local, 

Bases 

1. Congratula-se com a presente comunicação da Comissão, mas exorta esta instituição a 

prosseguir, até ao final de 2011, o desenvolvimento das abordagens propostas com vista à 

obtenção de um programa de acção válido, que contenha um inventário de medidas 

específicas, claramente calendarizadas e dotadas de mecanismos de monitorização com 

vista à realização regular de controlos de desempenho e de avaliações intercalares; 

2. Concorda com a Comissão relativamente ao facto de o aumento da segurança rodoviária 

requerer uma abordagem coerente, holística e integrada, e solicita a inclusão dos temas da 

segurança rodoviária em todos os domínios políticos relevantes; 

3. Sugere a criação, até 2014, do cargo de coordenador da segurança rodoviária da UE; 

4. Sublinha a necessidade de consagrar particular atenção à implementação de leis e 

medidas já adoptadas, mas que ainda permitem margem de manobra para medidas 

legislativas à escala da UE; 

5. Apoia expressamente o objectivo de reduzir para metade o total de vítimas mortais em 

acidentes de viação na UE até 2020, por comparação com os dados de 2010, solicitando, 

além disso, o estabelecimento de objectivos claros e mensuráveis para este período com 

especial incidência na redução do número de 

 vítimas mortais entre as crianças até aos 14 anos, numa percentagem de 60%, bem 

como de  

 feridos em perigo de vida, numa percentagem de 40%, com base numa definição 

harmonizada à escala da UE, que cumpre desenvolver rapidamente; 

Aspectos éticos 

6. Salienta que todos os cidadãos da UE têm, não só o direito a usufruir de um tráfego 

rodoviário seguro, mas também, e sobretudo, a obrigação de contribuírem, com o seu 

comportamento, para a segurança rodoviária; 

7. Reafirma a sua opinião de que é necessária uma estratégia complementar a longo prazo, 

que vá além do horizonte temporal da presente comunicação e que tenha como objectivo 

evitar vítimas mortais ("visão zero"); exorta a Comissão a desenvolver os elementos 

nucleares desta estratégia, apresentando-os dentro dos próximos três anos; 

Práticas consagradas e transposição para planos nacionais 

8. Exorta a Comissão a intensificar o intercâmbio de práticas consagradas, de modo a que 
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estas possam ser mais intensamente tidas em conta nos planos nacionais de segurança 

rodoviária; 

9. Exorta a Comissão a avaliar a Carta Europeia da Segurança Rodoviária e a incentivar à 

criação de Cartas semelhantes a nível regional e local; 

10. Salienta que objectivos claros e quantificáveis fornecem incentivo e motivação adicionais 

para a melhoria da segurança rodoviária e representam elementos indispensáveis para 

comparar o desempenho dos vários Estados-Membros e para acompanhar e avaliar as 

medidas tomadas; 

11. Apoia a Comissão no seu objectivo de incentivar a elaboração de planos nacionais de 

segurança rodoviária pelos Estados-Membros; solicita que a elaboração e publicação 

destes planos, de acordo com linhas de orientação harmonizadas e comuns, sejam 

estipuladas com carácter vinculativo; salienta, no entanto, que deveria ser concedida aos 

Estados-Membros uma margem de manobra mais alargada para adaptar medidas, 

programas e metas às diferentes especificidades nacionais; 

Melhoria dos indicadores e dos dados  

12. Considera que a existência de dados comparáveis e de elevada qualidade constitui uma 

condição indispensável a uma política de segurança rodoviária bem-sucedida; 

13. Exorta a Comissão a aplicar, até ao final de 2013, um conjunto de indicadores adicionais 

e harmonizados com base no projecto "SafetyNet", através dos quais seja possível 

efectuar uma melhor monitorização e uma mais representativa comparação de 

desempenho entre os Estados-Membros; 

14. Solicita à Comissão que elabore, até 2012, uma proposta com vista a melhorar a situação 

em matéria de dados relativos às causas dos acidentes e das lesões ocorridas; 

15. Insta a Comissão a elaborar, no prazo de dois anos, definições harmonizadas de "ferido 

em risco de vida", "ferido grave" e "ferido ligeiro" a fim de possibilitar a comparabilidade 

das medidas e dos seus resultados nos vários Estados-Membros; 

16. Solicita o desenvolvimento de um verdadeiro observatório da UE para o tráfego 

rodoviário, que tenha por função reunir conjuntos de dados procedentes de bases de 

dados já existentes, tornar esses dados acessíveis a todos os cidadãos sob uma forma 

compreensível e actualizá-los anualmente; 

17. Exorta os Estados-Membros a respeitarem os compromissos previamente assumidos em 

matéria de transmissão de dados: 
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Domínios de acção 

Melhorar a formação e o comportamento dos utentes da estrada 

18. Salienta que a segurança rodoviária depende em grande medida da prudência, do civismo 

e do respeito mútuo, bem como do cumprimento do Código da Estrada; 

19. Entende que o conceito de aprendizagem ao longo da vida deve ser mais valorizado, 

também no domínio do tráfego rodoviário; 

20. Solicita que, na formação e na aprendizagem, seja atribuída maior atenção às principais 

causas de morte na circulação rodoviária, como sejam o excesso de velocidade, a 

condução sob o efeito de álcool ou de estupefacientes, a não utilização do cinto de 

segurança ou de outros dispositivos de protecção, bem como o uso simultâneo de 

telemóveis; 

21. Recomenda a utilização de sistemas que impedem o arranque do veículo em caso de 

alcoolémia (“alcolocks”), como medida de reabilitação para os condutores que já tenham 

sido penalizados por conduzir em estado de embriaguez; 

Harmonizar e fazer aplicar o Código da Estrada 

22. Solicita uma harmonização coerente dos sinais e regras de trânsito até 2013; 

23. Considera que uma aplicação eficaz das normas em vigor constitui um pilar central da 

política de segurança rodoviária da UE; exorta os Estados-Membros, neste contexto, a 

estabelecerem objectivos nacionais anuais para os controlos em matéria de excesso de 

velocidade, condução sob o efeito do álcool ou de estupefacientes e porte do cinto de 

segurança; 

24. Solicita que sejam introduzidos sistemas de controlo mediante os quais também seja 

possível detectar e punir sistematicamente os excessos de velocidade cometidos por 

motociclistas; 

Criar infra-estruturas rodoviárias mais seguras  

25. Apoia expressamente a abordagem da Comissão no sentido de apenas conceder ajudas da 

UE a infra-estruturas que sejam conformes às directivas comunitárias em matéria de 

segurança rodoviária e de segurança nos túneis; 

26. Chama a atenção para o perigo mortal que os rails de protecção utilizados na berma da 

estrada representam para os motociclistas e exorta os Estados-Membros a procederem, 

nos troços mais críticos, à respectiva reparação mediante a colocação de vigas superiores 

e inferiores;  

27. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem e a tomarem medidas 

adequadas para evitar acidentes em estradas nacionais e em zonas rurais e diminuir a 

gravidade dos danos respectivos; 

28. Salienta a importância de serem respeitados os tempos de condução e os períodos de 
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repouso e exorta a Comissão e os Estados-Membros a colocarem à disposição dos 

condutores profissionais de transportes de mercadorias de longo curso parques de 

estacionamento suficientemente seguros e de acordo com normas sociais mínimas; 

Colocar em circulação veículos mais seguros 

29. Recomenda a utilização obrigatória de "alcolocks" em todos os veículos comerciais de 

carga e de transporte de passageiros; 

30. Insta a Comissão a apresentar, no prazo de dois anos, um relatório sobre a questão de 

saber em que medida a melhoria da protecção dos ocupantes mediante o reforço das 

colunas A, B, C e D dos veículos prejudica o ângulo de visão (360º) do condutor e se tal 

reforço tem influência na segurança dos utentes mais vulneráveis da estrada; 

31. Insta a Comissão a apresentar, no prazo de dois anos, um relatório sobre os aspectos 

relevantes para a segurança dos veículos com tracção eléctrica alternativa; 

32. Exorta os fabricantes de automóveis a terem especialmente em conta, ao desenvolverem 

veículos eléctricos e outras novas tecnologias de propulsão, a questão da protecção, em 

caso de acidente, dos ocupantes do veículo e dos trabalhadores dos serviços de socorro e 

salvamento contra novas fontes de perigo; 

33. Apela aos Estados-Membros para que, aquando da importação de acessórios e peças 

sobresselentes de veículos vigiem mais atentamente a sua adequação e conformidade com 

os mais elevados padrões europeus em matéria de protecção do consumidor; 

34. Insta a Comissão a definir, no prazo de dois anos, normas comuns para o controlo técnico 

a efectuar na sequência de acidentes graves; 

Promover a utilização de tecnologias modernas para veículos, infra-estruturas e serviços 

de emergência 

35. Solicita que as disposições sobre segurança rodoviária, em vigor nos diferentes 

Estados-Membros, sejam disponibilizadas aos condutores, por exemplo, mediante 

sistemas de transporte inteligentes antes e durante a deslocação; 

36. Solicita à Comissão a elaboração de uma proposta sobre o equipamento dos veículos com 

"sistemas inteligentes de controlo automático de velocidade", que inclua o respectivo 

calendário, procedimentos de autorização e as necessárias infra-estruturas rodoviárias 

para o efeito; 

37. Congratula-se com o anúncio feito pela Comissão de acelerar a instalação do sistema 

"eCall" e insta a Comissão a estudar, no prazo de dois anos, a possibilidade de o alargar a 

outros veículos, como motociclos, veículos pesados de carga e autocarros, vindo 

eventualmente a propor esta solução; 

Proteger os utentes da estrada mais vulneráveis 

38. É favorável a que seja tornado obrigatório transportar, no veículo, coletes reflectores para 

todos os seus ocupantes, bem como à obrigatoriedade de os ciclistas usarem coletes 
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reflectores com vista a conferir-lhes uma maior visibilidade; 

39. Solicita que se preste uma maior atenção à protecção dos utentes da estrada mais 

vulneráveis, como sejam os peões, os ciclistas, as crianças e os idosos, tornando esta 

atitude uma parte integrante da segurança rodoviária; 

40. Recomenda que as crianças, até à idade de três anos, sejam transportadas em cadeirinhas 

de segurança, sempre voltadas para trás; 

41. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1. Contexto 

 

Nos últimos anos, as estradas da Europa tornaram-se substancialmente mais seguras. Entre 

2001e 2009, o número de vítimas mortais registadas no tráfego rodoviário na UE registou 

uma redução de 36%. O Terceiro Programa de Acção Europeu para a Segurança Rodoviária 

2001-2010 teve um contributo decisivo para esta evolução. Desde 2001, quase 80 000 vidas 

humanas puderam ser salvas graças a estes progressos que foram alcançados. Apesar de não 

ter sido alcançado o objectivo de reduzir para metade o número de vítimas mortais, estes 

números são, ainda assim, encorajadores. Haverá, sobretudo, que fazer deles um estímulo para 

mais iniciativas. Em 2009, morreram ainda 35 000 pessoas nas estradas da Europa, tendo 1,5 

milhão sofrido ferimentos, frequentemente com incapacidades permanentes. Os custos sociais 

e económicos destes acidentes de viação são enormes (aprox. 130 mil milhões de euros em 

2009).  Acrescem ainda as perdas humanas, o luto dos familiares, o sofrimento dos feridos e 

os contratempos dramáticos nas vidas de quem é afectado. 

 

35 000 mortos em acidentes rodoviários – uma situação que corresponde à queda de cerca de 

250 aviões comerciais de média dimensão cheios de passageiros. Um cenário inimaginável. 

Mas a sociedade continua ainda a aceitar, de um modo geral, esta situação ou a reprimi-la. A 

tragédia diária que se desenrola nas estradas da UE continua a passar largamente 

despercebida.  

 

2. A comunicação da Comissão 

Pouco antes do fim da vigência do Terceiro Programa de Acção, a Comissão apresentou uma 

comunicação, expondo os seus objectivos estratégicos até 2020.  

O objectivo central da Comissão é conseguir novamente a redução para metade do número 

total de mortes na estrada na União Europeia até 2020 (ano de referência 2010).  

Para alcançar esta meta, a Comissão estabeleceu sete objectivos estratégicos: 

 Melhoria da educação rodoviária e da qualidade na obtenção da carta de condução e 

da formação proporcionada nas escolas de condução  

 Melhor aplicação e cumprimento das regras de trânsito 

 Infra-estruturas mais seguras  

 Medidas melhoradas em matéria de segurança para veículos pesados de carga e para 

veículos ligeiros de passageiros 

 Desenvolvimento de veículos inteligentes 

 Acções de melhoria dos serviços de emergência e de prestação de socorro 

 Protecção dos utentes da estrada que sejam mais vulneráveis, em especial dos 

motociclistas 
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Com as presentes linhas de orientação, a Comissão pretende expor um enquadramento geral 

de regulamentação, bem como objectivos segundo os quais as estratégias nacionais e locais 

deverão ser desenvolvidas. De acordo com o princípio da subsidiariedade, as diferentes 

medidas devem ser postas em prática no domínio mais adequado, de acordo com o princípio 

da responsabilidade repartida.  

 

3. Pontos críticos e propostas de melhoramento 

 

3.1 Melhor coordenação das medidas 

 

O relator apoia no essencial os objectivos preconizados pela Comissão, bem como as medidas 

delineadas. O mesmo se aplica ao entendimento da Comissão de que, para aumentar a 

segurança rodoviária, é necessária uma abordagem coerente, holística e integrada, que abranja 

todos os utentes da estrada e todas as partes envolvidas e tenha em conta as sinergias com 

outros objectivos políticos. Este ponto, contudo, tal como a inclusão dos interesses da 

segurança rodoviária em todas as áreas políticas relevantes e a eficaz conjugação dos níveis 

local, regional, nacional e europeu na preparação e implementação das medidas, requer um 

elevado nível de coordenação. Com as actuais estruturas a nível da UE, parece muito pouco 

provável que possa haver um desenvolvimento coerente desta abordagem integrada. Nesta 

perspectiva, o relator sugere a criação do cargo de Coordenador Europeu para a Segurança 

Rodoviária. Com o apoio da Comissão, esta entidade deve gerir as diversas abordagens e 

níveis de acção. O coordenador pode, em especial, prestar úteis serviços de mediação em 

termos de cooperação entre os diferentes níveis. 

 

3.2 A"visão zero"  
 

Apoia-se expressamente o objectivo de reduzir para metade as mortes na estrada até 2020. No 

entanto, apesar desta redução, em 2020 haverá ainda 15 000 pessoas que serão vítimas de 

acidentes de viação. O preço a pagar pela mobilidade dos cidadãos da UE seria, assim, 

assustadoramente elevado. Uma pessoa que morre ou fica ferida num acidente de viação é 

sempre demais. Embora não exista uma segurança absoluta a este respeito, o objectivo da 

simples redução para metade das mortes na estrada, por muito ambicioso que possa parecer, é 

questionável sob o ponto de vista ético. Nesta perspectiva, a Comissão deve, finalmente, 

acolher a solicitação do Parlamento Europeu e adoptar como objectivo a longo prazo a 

redução para zero das mortes na estrada ("visão zero"), tal como diversos Estados já praticam 

a nível nacional. A UE tem de começar a concretizar essa visão, elaborando uma estratégia 

que ultrapasse o horizonte temporal dos dez anos. 

 

3.3 Objectivos ambiciosos e medidas concretas 

 

Dentro do horizonte temporal da presente comunicação, a UE necessita adicionalmente de um 

pacote de medidas muito mais concretos, com vista a conseguir alcançar o objectivo 

ambicioso de uma redução de 50% das mortes na estrada. E isto sobretudo porque, mesmo 

com êxitos crescentes, se torna cada vez mais difícil conseguir uma redução adicional do 

número de mortes em acidentes rodoviários. Perante este cenário, muitas medidas anunciadas 

pela Comissão permanecem demasiado vagas, com pouca ambição e aquém dos desafios que 
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se perfilam.  

 

É lamentável que a Comissão, antes de expirar o Terceiro Programa de Acção Europeu para a 

Segurança Rodoviária, não tenha aproveitado para apresentar o projecto de um novo 

programa de acção. Em vez disso, apresentou uma comunicação estratégica, muito mais fraca 

nos seus efeitos. É insuficiente um tal enquadramento de referência. Assim sendo, a Comissão 

deve prosseguir, até ao final de 2011, o desenvolvimento das abordagens propostas com vista 

à obtenção de um programa de acção válido e contendo um inventário de medidas específicas, 

claramente calendarizadas e dotadas de mecanismos de monitorização com vista à realização 

regular de controlos de desempenho e de avaliações intercalares.  

 

Além destes aspectos, deveriam, ao nível da UE, ser estabelecidos objectivos claros e 

mensuráveis para o período até 2020: diminuição do número das seguintes situações no 

tráfego rodoviário 

 

• vítimas mortais entre as crianças até aos 14 anos, numa percentagem de 60%, bem 

 como  

• feridos graves em perigo de vida, numa percentagem de 40%.  

 

Para este último objectivo é necessária uma definição harmonizada à escala europeia. Uma 

categoria poderia ser constituída, por exemplo, pelo grupo dos feridos graves em risco de 

vida, para os quais, caracteristicamente, existe a obrigatoriedade de um tratamento médico 

intensivo após a ocorrência do acidente. É necessário estabelecer um prazo concreto para o 

desenvolvimento desta definição.  

 

3.4. Melhoria dos indicadores e dos dados com vista à segurança rodoviária  
 

São indispensáveis comparações entre países, assim como a avaliação dos progressos obtidos 

ou da eficiência das várias medidas no domínio da segurança rodoviária. 

 

Estes estudos apenas são possíveis mediante a existência de dados comparáveis de elevada 

qualidade provenientes de todos os Estados-Membros, bem como de mecanismos de 

avaliação adequados. Apesar dos progressos consideráveis, existe necessidade de introduzir 

melhorias neste domínio. Houve sempre numerosos projectos de investigação financiados 

pela UE que desempenharam um papel no desenvolvimento de conjuntos de indicadores 

melhorados (por exemplo, o "SafetyNet"). Os resultados destes projectos de investigação 

devem ser utilizados para obter melhores e mais vastos conjuntos de dados, com vista a 

proporcionar uma visão mais aprofundada dos efeitos e modos de funcionamento das 

medidas.  

 

Existe uma enorme falta de dados comparáveis, sobretudo no domínio da análise das causas 

das lesões corporais e da ocorrência dos acidentes. Com a maior brevidade possível, a UE 

deve dar o impulso à criação de um serviço de estatísticas harmonizadas de acidentes à escala 

da UE. Inclui-se aqui o desenvolvimento de uma análise harmonizada de acidentes, efectuada 

por meio de um impresso normalizado, bem como uma investigação detalhada do acidente, 

financiada pela UE, em espaços de trânsito representativos de todos os Estados-Membros, 

numa perspectiva de obter ainda melhores resultados. As experiências de que cada 

Estado-Membro dispõe podem igualmente ser utilizadas para este fim. 
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Além disso, os dados obtidos por todos os Estados-Membros devem ser apresentados de 

forma compreensível a uma entidade central, preservando um elevado nível de protecção de 

dados pessoais, para virem a ser amplamente disponibilizados publicamente.  

 

3.5. Objectivos nacionais e à escala da UE 

 

Objectivos claros e quantificáveis podem igualmente fornecer incentivo e motivação 

adicionais para a melhoria da segurança rodoviária – em especial quando existem dados 

harmonizados que permitem comparar o desempenho dos vários Estados-Membros e avaliar 

as respectivas políticas nacionais, permitindo igualmente a sua divulgação pública. Neste 

contexto, a UE pode introduzir a obrigatoriedade de cada Estado-Membro elaborar planos 

nacionais de segurança rodoviária, de acordo com linhas de orientação comuns e 

harmonizadas, procedendo à sua publicação. De acordo com o princípio da subsidiariedade, 

estes planos, sob a forma de objectivos e medidas nacionais, devem ser manter-se amplamente 

dentro das competências de cada Estado-Membro.   

 

Comportamento no tráfego rodoviário 

 

Os cidadãos da UE têm o direito a usufruir de elevados níveis de segurança rodoviária. A 

política tem de dar o seu contributo para esse efeito, especialmente ao fazer aplicar as regras 

de trânsito.  

Simultaneamente, existe a obrigação de cada utente da estrada dar o seu contributo pessoal 

para um tráfego rodoviário seguro. Todos podem colaborar. Nesta perspectiva, as medidas 

tendentes a melhorar o comportamento rodoviário são da maior importância.  

 

Neste ponto, incluem-se medidas para melhorar a formação dos alunos das escolas de 

condução, como a condução acompanhada a partir dos 17 anos, actualmente posta em prática 

com êxito na Alemanha, ou a introdução de um modelo em várias fases para a obtenção da 

carta de condução, no qual se encontram previstos módulos práticos de ensino da condução, 

inclusive após a obtenção da carta de condução. O conceito da aprendizagem ao longo da vida 

deveria ser mais intensamente aplicado no tráfego rodoviário. Apenas um utente da estrada 

que procede continuamente à sua formação estará em condições de, no futuro, responder às 

situações ocasionadas pelas novas funções das viaturas e pela maior complexidade das 

situações do tráfego. De igual modo, os conhecimentos de primeiros socorros, adquiridos 

aquando da obtenção da carta, devem passar, no futuro, a ser objecto de acções regulares de 

actualização e reciclagem. 

 

Está igualmente em causa a concretização de medidas psicológicas aplicadas ao tráfego, com 

vista a uma modificação duradoura do comportamento dos utentes da estrada que revelem um 

comportamento mais notório, podendo tais medidas incluir a introdução com carácter corrente 

de um sistema harmonizado de pontos.  

 

Acresce o facto de a UE possuir uma muito louvável Carta Europeia da Segurança 

Rodoviária, que já regista muitas adesões em regime de compromisso voluntário. As 

estruturas comunicacionais entre as partes interessadas, obtidas através desta Carta, devem ser 

alargadas e reforçadas, com vista à utilização em campanhas de segurança rodoviária à escala 

da UE. 
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3.7 Medidas específicas: 

 

Na sequência de repetidos pedidos do Parlamento Europeu, o relator propõe uma série de 

medidas complementares com vista a continuar a fazer progredir a segurança rodoviária na 

UE. Devido aos requisitos em matéria de tradução por parte do Parlamento Europeu, a 

extensão do projecto deste relatório de iniciativa foi limitada. Nesta perspectiva, não foi 

possível incluir todas as propostas. Assim sendo, o relator reserva-se o direito de, no decurso 

do processo, propor alterações complementares, particularmente focalizadas nos seguintes 

aspectos: 

 Pressão de pneus / obrigatoriedade de colocação de pneus de Inverno 

 Disponibilização de informações relevantes sobre acções de resgate aos socorristas e 

profissionais de salvamento  

 Medidas com vista à formação e reciclagem dos utentes da estrada  

 Campanhas de sensibilização para a segurança rodoviária 

 Medidas com vista à protecção de utentes da estrada com características de 

vulnerabilidade 

 Medidas de carácter técnico em veículos ligeiros de passageiros e comerciais 

 Sistemas anti-bloqueio para motociclistas 

 Avisador de cansaço 

 Coletes reflectores para uso nocturno fora de zonas edificadas 

 Taxa de alcoolemia harmonizada 

 "Pedelecs" 

 


