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Prevenção Rodoviária Portuguesa marca presença no
Salão do Automóvel em parceria com a ANSR
De 31 de outubro a 8 de novembro, na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa
A Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) vai marcar presença no Salão do Automóvel e
Veículo Ecológico em parceria com a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR), na
FIL do Parque das Nações, em Lisboa. Sob o lema “O seu Futuro Automóvel está aqui” este
evento abre as portas no próximo sábado, 31 de outubro, prolongando-se até domingo, dia 8
de novembro.
A PRP irá marcar presença neste certame como convidada no espaço da ANSR, onde terá um
stand institucional, uma tenda escura no âmbito do projeto “Seja Visto” e a temática do
material retrorrefletor, um simulador de embate, e os simuladores que permitem os visitantes
adquirirem e apreenderem conceitos relacionados com a velocidade e cintos de segurança,
bem como observar as possíveis consequências de determinados comportamentos de risco.
A campanha “Seja Visto”, tem como objetivo reduzir a sinistralidade dos peões durante os
períodos de deficiente visibilidade, de noite e crepúsculo, e destina-se a promover o uso de
material retrorrefletor pelos peões, nomeadamente as crianças (até aos 14 anos), adultos
(maiores de 65 anos) e ciclistas.
De acordo com José Miguel Trigoso, presidente da PRP, “a presença da Prevenção Rodoviária
Portuguesa em eventos com estas caraterísticas faz todo o sentido ao seu propósito, de
promover ações de sensibilização que visem a adoção de comportamentos seguros. A parceria
entre as duas entidades – PRP e ANSR – é a prova de conjugamos esforços com o mesmo
propósito: a prevenção dos acidentes rodoviários e a redução das suas consequências.”

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 actividade
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.

Sobre a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR)
A ANSR é um serviço central da administração direta do Estado dotado de autonomia administrativa. A ANSR tem
por missão o planeamento e coordenação a nível nacional de apoio à política do Governo em matéria de segurança
rodoviária, bem como a aplicação do direito contraordenacional rodoviário.
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