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Prevenção Rodoviária Portuguesa apoia Futebol de Rua
com ação de formação
O objetivo é sensibilizar jovens adultos para a adoção de comportamentos que contribuam
para um ambiente rodoviário mais seguro
Numa iniciativa conjunta com o Projeto FUTEBOL DE RUA, da Associação Cais, a Prevenção
Rodoviária Portuguesa (PRP) vai proporcionar no dia 23 de julho, em Braga, uma formação no
âmbito da prevenção e segurança a jovens e adultos, entre os 16 e 24 anos, que se encontrem
em situação de carência e vulnerabilidade social.
Esta ação tem como objetivo estimular conhecimentos e sensibilizar para a adoção de
comportamentos que contribuam para um ambiente rodoviário mais seguro. É um evento que
vai contar com diversos simuladores. Os utentes vão poder utilizar um simulador de álcool,
que consiste na utilização de uns óculos que imitam os efeitos do álcool na visão, bem como
um simulador de reação que permite medir tempos de resposta e avaliar a precisão com que o
condutor responde. Será ainda possível experimentar o simulador força de embate que usa
uma balança para calcular, mediante peso do indivíduo, a velocidade a que um corpo é
projetado sem cinto de segurança em caso de acidente.
O FUTEBOL DE RUA é um projeto desportivo para o desenvolvimento pessoal e social. Tem
como objetivo desenvolver áreas de competência ao nível do trabalho de equipa, da confiança
e do respeito. Até ao momento contou com duas iniciativas de destaque: a “MOVE-TE, FAZ
ACONTECER”, que surge em parceria com o Programa Erasmus+ e Juventude em Ação, e que
durante este ano realizou 16 workshops; e o TORNEIO NACIONAL FUTEBOL DE RUA, que
envolve a participação de ligas distritais e regionais, e conta com a presença de cerca de 100
equipas e mais de 90 associações no total. A final tem a duração de 5 dias e envolve atividades
culturais, educativas e um torneio inclusivo onde se reúnem os vencedores. De forma essencial
o seu propósito é utilizar a prática desportiva no combate à pobreza e exclusão social.
Em estreita colaboração com um projeto de ordem social e desportivo, a PRP impulsiona agora
mais uma ação que se enquadra naquele que tem sido o percurso da associação até à data, de
empenho na educação e formação para a promoção de comportamentos seguros nas estradas
e redução da sinistralidade rodoviária.

A realizar-se a 23 de Julho, em Braga, realizar-se-ão 4 sessões do workshop de segurança
rodoviária com início às 09:15 e terminus às 12h45, envolvendo 167 jovens jogadores. Os
jovens terão ainda oportunidade de participar em mais duas sessões, uma implementada por
parceiros ingleses com o programa Life Skills FC, e outra que conta com o apoio do programa
Erasmus+. As atividades serão orientadas por técnicos com formação na área da segurança
rodoviária e os participantes poderão, de forma interativa, ter acesso aos conteúdos
pedagógicos disponibilizados.

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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