Comunicado de imprensa

“Nas passagens de nível não arrisque”

Dia Internacional para a Segurança em Passagens de Nível (ILCAD)
22 de Junho de 2010
(Paris/Bruxelas, 21 de Junho de 2010) Apesar de todas as medidas implementadas para indicar a
presença de passagens de nível e torná-las seguras, muitos automobilistas e peões morrem ou
são feridos anualmente nestes atravessamentos, em todo o mundo. Quase todos os acidentes em
passagens de nível têm origem no facto dos automobilistas não respeitarem a sinalização e as
regras básicas de segurança. Contrariamente ao que geralmente se pensa, a maioria dos
acidentes envolvem utilizadores “habituais”, em particular aqueles que vivem perto e/ou usam
regularmente uma passagem de nível, uma vez que os seus hábitos diários e rotinas os tornam
menos cuidadosos ou mais imprudentes, o que pode vir a revelar-se fatal.

Tendo como objectivo a redução destes acidentes, vários países estão a fazer esforços no sentido
de eliminarem as passagens de nível. No entanto, esta é uma acção de longo prazo, uma vez que
ainda existem centenas de milhares de passagens de nível em todo o mundo e suprimi-las implica
custos elevados, estudos demorados e bastante tempo de implementação. Esta é uma das razões
pela qual a formação e sensibilização continua a ser essencial e imprescindível para contrariar os
acidentes em passagens de nível. Assim sendo, os sectores ferroviário e rodoviário, em mais de
45 países do mundo, estão a organizar em conjunto o Dia Internacional para a Segurança em
Passagens de Nível (ILCAD – International Level Crossing Awareness Day), que terá lugar
amanhã, dia 22 de Junho de 2010, com o objectivo de alertar a sociedade para a necessidade do
cumprimento das regras de segurança nas passagens de nível, evitando os comportamentos de
risco.

O Dia Internacional para a Segurança em Passagens de Nível põe ênfase nas medidas
educativas e na promoção de um comportamento seguro. Tem por base os diversos eventos
nacionais que decorrem em simultâneo em cada país participante, em torno da mensagem
comum "Nas passagens de nível não arrisque!" Para além das actividades que vão sendo
realizadas ao longo do ano sobre esta temática, foram planeadas outras acções de comunicação
nos cinco continentes: distribuição de folhetos informativos nas passagens de nível, nas escolas,
nas escolas de condução, nas associações desportivas; afixação de cartazes nas estações
ferroviárias e outros locais centrais; difusão de mensagens na rádio e na televisão e organização
de conferências de imprensa.

O projecto envolve o sector ferroviário e rodoviário, a administração pública, as entidades
reguladoras e as forças policiais, as ONG que lidam com a educação e sensibilização para a
segurança ferroviária (Operation Lifesaver), de mais de 45 países, assim como as associações
ferroviárias europeias e internacionais (CER, EIM e UIC), o Conselho Europeu de Segurança de
Transportes (ETSC), o Fórum Europeu das Passagens de Nível (ELCF) e a Agência Ferroviária
Europeia (ERA) e a Divisão de Transportes das Nações Unidas (UN-ECE). Para além destas a
Associação Ferroviária Latino-americana (ALAF) e a Associação Ferroviária Australiana/
Neozelandesa (ARA) também se associam à iniciativa.

A Comissão Europeia participa activamente na celebração do Dia Internacional para a Segurança
em Passagens de Nível. A Direcção Geral para a Mobilidade e Transportes (DG Move) da
Comissão Europeia, responsável pela segurança rodoviária promoveu mesmo um seminário, em
Abril de 2010, sobre segurança em passagens de nível e financiou um vídeo pan-europeu com o
título “Just in time” (Mesmo a tempo) dirigido aos automobilistas e peões que visa complementar
as actividades nacionais previstas nos diversos países envolvidos.

Se desejar obter informações detalhadas sobre boas práticas e aceder a material didáctico
concebido com o fim de chamar a atenção para os comportamentos de risco nas passagens de
nível poderá consultar o site: www.levelcrossing.net e o material didáctico: www.ilcad.org

Nota ao editor:

O Dia Internacional para a Segurança em Passagens de Nível é um compromisso conjunto, que surge na
sequência do Dia Europeu para a Segurança em Passagens de Nível, celebrado, com sucesso, no dia 25
de Junho de 2009, em 27 países.
Os acidentes nas passagens de nível correspondem a 2% das mortes em acidentes de viação, mas
representam um terço dos acidentes ferroviários, segundo as estatísticas europeias.
As organizações de transportes rodoviários e ferroviários assumiram a sua responsabilidade para lidar com
este problema, mediante a assinatura da Carta Europeia de Segurança Rodoviária. Esta Carta é uma
iniciativa da União Europeia, que visa o desenvolvimento de acções concretas, a avaliação dos resultados e
a consciencialização da necessidade de reduzir os acidentes de viação e o número de acidentes mortais,
através do intercâmbio de boas práticas de segurança rodoviária na Europa, acrescentando uma dimensão
europeia a iniciativas individuais ou colectivas.

Para mais informações junto da coordenação internacional contactar:
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International Union of Railways (UIC)

Isabelle Fonverne, Coordenador do Projecto - tel: + 33 1 44 49 20 91
e-mail: fonverne@uic.org
Liesbeth de Jong, Relações com a Imprensa - tel: + 33 1 44 49 20 53
e-mail: dejong@uic.org

•

Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)

Eva Böckle, Responsável de Comunicação e Imprensa - tel: + 32 2 213 08 90
e-mail: eva.boeckle@cer.be

•

European Rail Infrastructure Managers (EIM)

Johana Grohova, Responsável de Relações Exteriores - tel: + 32 2 234 37 70
e-mail: johana.grohova@eimrail.org

•

European Level Crossing Forum (ELFC)

Alan Davies, Presidente do Fórum – tel: + 44 20 7904 7964
e-mail: alan.davies@rssb.co.uk

•

European Transport Safety Council (ETSC)

Ilyas Daoud, Responsável do Projecto - tel: + 32 2 230 41 06
e-mail: ilyas.daoud@etsc.eu
•

Operation Lifesaver (OL)

Tamo Vahemets, Presidente da Operation Lifesaver Estónia - tel: + 37 2 5045112
e-mail: tamo@operationlifesaver.eu

