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No dia 7 de maio, a comunidade ferroviária internacional irá celebrar pelo quinto ano consecutivo o “Dia
Internacional para a Segurança em Passagens de Nível”, ação centrada na consciencialização dos riscos,
pedagogia e promoção de comportamentos seguros nestes atravessamentos. A data será assinalada com
iniciativas e eventos, sob o lema “Nas passagens de nível não arrisque”, em mais de 42 países de todo o
mundo, prolongando-se ao longo do ano em atividades regulares de caráter local.
A conferência de imprensa internacional e debate terão lugar das 10:00 às 13:00 do dia 7 de maio, e será
dado particular destaque à segurança rodoviária em passagens de nível.
Segundo a Diretora da Área dos Transportes da UNECE, Eva Molnar
“Quando os acidentes rodo-ferroviários acontecem, resultam não raras vezes na perda de vidas; por vezes
mais do que uma pessoa, e frequentemente pertencentes à mesma comunidade, que poderá nunca
recuperar da perda. Tragédias como estas são difíceis de aceitar, porque provavelmente poderiam ter sido
evitadas.
Desde tempos imemoriais, em que as pessoas se reuniram para formar comunidades que tentaram criar
condições sob as quais os cidadãos possam prosperar, adotando leis e criando entidades que as protejam.
A prevenção dos acidentes rodoviários é uma responsabilidade que é partilhada entre a sociedade e o
indivíduo.
Na Comissão de Transportes do Interior gerida pela UNECE, e em particular no Fórum de Segurança
Rodoviária, temos uma base jurídica sólida na qual nos podemos apoiar para melhorar a segurança nas
passagens de nível, em cooperação com o ILCAD: Convenção sobre trânsito rodoviário, Viena 1968; o
Acordo europeu que complementa a Convenção; as Resoluções consolidadas sobre tráfego rodoviário e
sobre sinalização rodoviária; a Convenção sobre sinalização rodoviária, Viena 1968). Todos os envolvidos,
juntos, podemos fazer a mudança!”
Alan Davies, Presidente do Fórum Europeu para as Passagens de Nível (ELCF) acrescentou que:
“O número de mortes nas estradas da União Europeia desceu cerca de 50% nos últimos 12 anos. Há, ainda
assim, centenas de acidentes fatais em passagens de nível todos os anos. A maioria deles são causados

pelo uso indevido das passagens de nível por parte dos peões, motociclistas e automobilistas. As pessoas
têm que estar alerta para as consequências do desrespeito pelas regras, para que possam utilizar as PN de
forma correta e segura. O ILCAD reúne especialistas rodoviários e ferroviários que têm como objetivo
comum reduzir os acidentes e as mortes em passagens de nível.”
Jean-Pierre Loubinoux, Diretor Geral da União Internacional dos Caminho de Ferro (UIC), diz:
“A UIC está satisfeita por coordenar um evento internacional como o ILCAD durante os últimos cinco anos,
juntando diferentes países, parceiros e setores de todo o mundo, e tem particular orgulho em ser hoje
apoiada e recebida por uma instituição reconhecida como a UNECE.”
Os eventos do ILCAD irão ser apresentados conjuntamente pela Diretora da Áea dos Transportes da
UNECE, Eva Molnar; o Diretor do Departamento de Valores Fundamentais, Jerzy Wisniewski; e Alan
Davies, Presidente do Fórum Europeu para as Passagens de Nível (ELCF).
No evento principal, oradores de diferentes países - Estónia, Grécia, Índia, Itália, Suíça e Reino Unido - irão
debater a temática dos três “É's”: Engenharia, Educação e Enforcement [promoção de comportamentos
seguros], com o objetivo de melhorar a segurança nas passagens de nível.
Em paralelo ocorrerão outros eventos que incluem uma cerimónia de assinatura de posters e a inauguração
de uma exposição que inclui de desenhos da 3a Edição do Concurso Internacional de Desenho da UIC,
cartazes desenvolvidos pela UIC para os parceiros do ILCAD, assim como outros cartazes feitos pelos
próprios para as suas campanhas nacionais.
O programa dos vários eventos, assim como os detalhes de inscrição podem ser obtidos em
www.unece.org/trans/roadsafe/2nd_grs_week/programme.html
ou no sítio dedicado ao ILCAD em www.ilcad.org
Sabia que?

•

De acordo com a Agência Ferroviária Europeia (ERA), 304 pessoas perderam a vida em passagens
de nível na União Europeia em 2011. Este número representa 30% de todas as mortes na ferrovia,
enquanto que para a rodovia representa apenas 1,2% do total de mortes, sendo por isso
considerado um problema menor para a rodovia mas extremamente preocupante para a ferrovia.

•

Quase 98% de todos os acidentes em passagens de nível (na Europa) são causados pelo
desrespeito pelas regras e sinalização por parte dos utilizadores que, na sua maioria, moram ou
trabalham junto a esses atravessamentos e os utilizam nas suas deslocações quotidianas.

•

Um carro a circular a 100km/hora leva 80 metros a parar completamente. Um comboio à mesma
velocidade, dependendo da carga que transporta, leva cerca de 1200 metros a parar.

•

A RFF (Réseau Ferré de France), o gestor da infraestrutura ferroviária francesa, confirma que 50%
das colisões entre um automóvel e um comboio resultam em pelo menos uma morte; no caso das
colisões entre automóveis este valor é de apenas 5%.

Nota ao editor
_A Resolução n.º 66/260 de maio de 2012, no âmbito da Assembleia Geral solicitou às Comissões Regionais
das Nações Unidas que organizassem ações de sensibilização em matéria de segurança rodoviária durante
a Semana da Segurança Rodoviária Global das Nações Unidas que decorre de 6 a 12 de maio de 2013.
_O ILCAD é coordenado pela UIC com o apoio de outras organizações e da comunidade ferroviária internacional,
com o objetivo de sensibilizar os utilizadores para os riscos associados às passagens de nível.
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