Comunicado de Imprensa
Lisboa, janeiro de 2016

Prevenção Rodoviária Portuguesa e Liberty Seguros apelam
à não utilização de telemóveis durante a condução
A parceria entre estas duas entidades resultou numa nova campanha de outdoors destinada
a sensibilizar os condutores para os riscos da distração resultantes do uso do telemóvel na
condução.
Com o mote "Agarre a Vida, Largue o Telemóvel", a Prevenção Rodoviária Portuguesa e a
Liberty Seguros começam o ano de 2017 com uma nova campanha, em suporte outdoor, sobre
a temática da distração.
Esta campanha conjunta de segurança rodoviária será aplicada em 350 outdoors de Norte a Sul
do país, colocados à entrada ou saída de localidades, onde a velocidade máxima é de 50 km/h.
Estima-se que entre 10% e 30% dos acidentes rodoviários têm esta distração como uma das
causas, seja a falar na mão ou em mãos livres, a escrever/ler mensagens escritas ou emails e, a
consultar a internet ou redes sociais.
Em Portugal, através do European Survey of Road User’s Safety Attitudes (ESRA, 2015), do qual
a PRP fez parte, foi possível concluir que, nos últimos 12 meses, houve um aumento da
utilização do telemóvel, por parte dos portugueses, e que essa percentagem é maior
comparativamente à média europeia.
A distração provocada pela utilização do telemóvel durante a condução compromete o
desempenho do condutor em todas as fases da condução – observação, análise, decisão e
execucação.
Para José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, "as principais
consequências são a perda de informação importante do ambiente rodoviário, com maiores
tempos de reação e diminuição do campo de visão, erros na interpretação da informação
recolhida e erros de condução na execução das decisões tomadas."

Sobre a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP)
A PRP é uma associação de referência a nível nacional e internacional, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a
redução dos acidentes rodoviários e a gravidade das suas consequências. Desenvolve a sua atividade
maioritariamente nas áreas do fator humano e engenharia, promovendo ações e projetos nas áreas de educação e
sensibilização, de formação de condutores, professores e técnicos, de investigação e consultoria. Para mais
informações, visite www.prp.pt.
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