Dia Europeu para a Segurança em Passagens de Nível
STOP ACCIDENTS! EUROPE FOR SAFER LEVEL
CROSSINGS

Todos os anos morrem demasiadas pessoas em acidentes em passagens de
nível. Na Europa estes acidentes causam pelo menos 600 vítimas por ano, sendo
que 95% resultam da prática de transgressões.
É por essa razão que os sectores ferroviário e rodoviário assinalam o dia 25 de
Junho como o Dia Europeu para a Segurança em Passagens de Nível, com o
objectivo de alertar a sociedade para a necessidade de cumprimento das regras
de segurança no atravessamento das passagens de nível, evitando
comportamentos de risco.
O Dia Europeu para a Segurança em Passagens de Nível põe a ênfase nas medidas
educativas e na promoção de um comportamento seguro nas passagens de nível. Tem
por base os diversos eventos nacionais, que decorrem em simultâneo em cada país
participante em torno da mensagem comum "Stop accidents! Europe for safer level
crossings” (Fim aos acidentes! A Europa em defesa de passagens de nível mais
seguras!).
Estão planeadas inúmeras acções de comunicação à escala europeia: distribuição de
folhetos em passagens de nível, nas escolas, nas escolas de condução, nas associações
desportivas, afixação de cartazes nas estações ferroviárias, etc. Serão também
difundidas mensagens especiais na rádio e na televisão e organizadas conferências de
imprensa com os media.
O projecto envolve o sector ferroviário e rodoviário, a administração pública, as
entidades reguladoras e as forças policiais de 23 países europeus, as associações
ferroviárias europeias e internacionais (CER, EIM e UIC), o Fórum Europeu das Passagens
de Nível (ELCF), o Conselho Europeu de Segurança nos Transportes (CTCE), a Agência
Ferroviária Europeia (ERA), bem como a Comissão Europeia e os meios de comunicação
social.
Além dos países envolvidos, outros não europeus como a Austrália, o Canadá, a Índia e a
África do Sul têm manifestado interesse por esta iniciativa, encarando-a como uma
oportunidade para divulgar este tema junto das respectivas populações.
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.

Nota ao editor:
O Dia Europeu para a Segurança em Passagens de Nível é um compromisso comum, que
surge na sequência da assinatura da Carta Europeia de Segurança Rodoviária. Envolve o
sector rodoviário e ferroviário em importantes acções de sensibilização junto das
populações, alertando-as para o perigo dos comportamentos de risco nas passagens de
nível. Este compromisso foi acordado em Março último e favoravelmente acolhido pelo
Vice-Presidente e Comissário Europeu dos Transportes, Antonio Tajani, que afirmou: "A
segurança rodoviária é uma questão prioritária para a Comissão Europeia. É minha
convicção pessoal que estas iniciativas devem ser incentivadas. Estou certo que
actividades como o Dia Europeu para a Segurança em Passagens de Nível irão contribuir
para melhorar a segurança nas passagens de nível."
Os acidentes nas passagens de nível correspondem a 2% das mortes em acidentes de
viação, mas representam um terço dos acidentes ferroviários. No passado dia 20 de
Março, as organizações de transportes rodoviários e ferroviários assumiram a sua
responsabilidade conjunta para lidar com este problema, mediante a assinatura da Carta
Europeia de Segurança Rodoviária. A Carta é uma iniciativa da União Europeia, e 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 em iniciativas individuais ou colectivas.

Para mais informações sobre a iniciativa europeia contactar:

•

International Union of Railways (UIC)
Ilyas Daoud, Coordenador do Projecto - tel: +32 2 213 08 34
e-mail: daoud@uic.org
Liesbeth de Jong, Relações com a Imprensa - tel: +33 1 44 49 20 53
e-mail: dejong@uic.org

•

European Level Crossing Forum (ELFC)
Alan Davies, Secretário do Fórum – tel: +44 20 7904 7964
e-mail: alan.davies@rssb.co.uk

•

Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)
Frank Schneider, Responsável de Comunicação e Imprensa - tel: +32 2 213 08 90
e-mail: frank.schneider@cer.be

•

European Rail Infrastructure Managers (EIM)
Patrick Keating, Responsável de Relações Exteriores - tel: +32 2 234 37 70
e-mail: patrick.keating@eimrail.org

•

European Transport Safety Council (ETSC)
Evgueni Pogorelov, Responsável de Comunicação – tel : +32 2230 41 06
e-mail: evgueni.pogorelov@etsc.be

