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Campanha “Seja Visto” da Prevenção Rodoviária
Portuguesa em digressão pelo País
Em parceria com o Roady o roadshow vai passar por todos os distritos
a partir da 1ª semana de outubro
A Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) vai marcar presença em todos os distritos de
Portugal, a partir da 1ª semana de outubro. A campanha “Seja Visto”, destinada a promover o
uso de material retrorrefletor pelos peões, nomeadamente as crianças (até aos 14 anos) e
adultos (maiores de 65 anos) – e também ciclistas, durante os períodos de deficiente
visibilidade.
Para a digressão de um mês e meio - 2 dias por distrito - a PRP preparou várias ações de
prevenção com o objetivo de alterar e promover comportamentos que contribuam para
reduzir o risco de ocorrência de atropelamentos durante a noite, dentro e fora das localidades.
De modo a envolver o maior número possível de cidadãos nesta iniciativa, a campanha “Seja
Visto” irá contar com atividades para adultos e crianças, nas quais se destacam uma câmara
escura onde se mostrará a eficácia da utilização de material retrorreflector pelos peões,
simuladores de velocidade e álcool. Pretende-se generalizar o conhecimento do risco acrescido
da circulação a pé durante os períodos de deficiente visibilidade e promover a necessidade da
utilização de material retrorreflector.
De acordo com José Miguel Trigoso, presidente da PRP, “a presença da Prevenção Rodoviária
Portuguesa em todos os distritos de Portugal está inserida na estratégia de promoção e
desenvolvimento de ações no âmbito da educação rodoviária. A campanha ‘Seja Visto’
pretende alertar para a importância da utilização de material retrorrefletor, mas também para
reforçar a componente de formação associada à condução em segurança e às técnicas de
prevenção.”

Calendarização do Road Show
8 e 9 de Outubro

Vila Real

10 e 11 de Outubro

Guarda

14 e 15 de Outubro

Viseu

16 e 17 de Outubro

Ovar (Aveiro)

18 e 19 de Outubro

Figueira da Foz (Coimbra)

20 e 21 de Outubro

Castelo Branco

24 e 25 de Outubro

Leiria

26 e 27 de Outubro

S. Domingos Rana (Lisboa)

29 e 30 de Outubro

Portimão (Faro)

31 de Outubro e 1 de Novembro

Beja

2 e 3 de Novembro

Évora

5 e 6 de Novembro

Setúbal

7 e 8 de Novembro

Abrantes (Santarém)

9 e 10 de Novembro

Portalegre

Sobre a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP)
A PRP é uma associação de referência a nível nacional, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a prevenção de
acidentes rodoviários e as suas consequências, tendo alargado a sua ação, para além da educação e sensibilização, à
formação nas várias vertentes quer de professores quer de jovens quer de técnicos ligados à construção, sinalização
e conservação dos diversos tipos de vias. Para mais informações, visite www.prp.pt.
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