Lisbon YEARS Conference

YEARS – Jovens Europeus em Ação pela Segurança Rodoviária
(Young Europeans Acting for Road Safety)
Sexta-feira, 25 de maio de 2018, 09:00-13:00
Lisboa

A Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) e o Conselho Europeu de Segurança nos
Transportes (ETSC) têm o prazer de convidá-lo para o evento YEARS (Jovens Europeus em
Ação pela Segurança Rodoviária), em Lisboa, para debater a sinistralidade, causas, riscos,
medidas preventivas e políticas para os jovens utentes da estrada na União Europeia (UE).
YEARS é um projecto de três anos gerido em conjunto pelo ETSC e pelo Conselho Consultivo
Parlamentar sobre Segurança dos Transportes do Reino Unido (PACTS), e co-financiado pela
Comissão Europeia.
O projeto procura obter uma melhor compreensão dos jovens condutores enquanto grupo
de utentes da estrada particularmente em risco, bem como abordar esse risco através de
ações inovadoras.
O projeto YEARS analisa a situação nos estados membros da UE e os dados mais recentes
relativos às mortes na estrada envolvendo jovens, os principais riscos que enfrentam e o que
pode ser feito para lidar com eles, de forma a sensibilizar as partes interessadas e estimular
as entidades nacionais a tomarem medidas e reduzir o número de jovens mortos nas
estradas.
Além disso, o projeto mobilizou estudantes das principais universidades europeias para
realizar projetos de segurança rodoviária para utentes vulneráveis nas suas comunidades. Os
três melhores projetos serão premiados no evento final de YEARS, em setembro, em
Bruxelas. No âmbito do projecto YEARS, o ETSC tem cooperado com o Instituto Superior
Técnico, do qual dois estudantes desenvolveram, com sucesso, um projeto de segurança
rodoviária para melhorar a segurança dos peões na cidade de Lisboa.
O evento será uma oportunidade para aprender sobre boas práticas e medidas efetivas
adotadas em toda a Europa, que serão apresentadas por especialistas em segurança
rodoviária de diferentes países da UE.
Esta conferência é dirigida a profissionais de segurança rodoviária e a todos os interessados
nas áreas da segurança rodoviária, saúde e proteção da juventude.
Existirá tradução de/para inglês/português.
Para se inscrever, por favor clique aqui.
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AGENDA
Hora

Tópico

09.00

Registo e welcome coffee

Orador

Sessão 1
09.30

Boas vindas e introdução
Jovens utentes da estrada em
Portugal

José Miguel Trigoso, Presidente da PRP

09.45

ETSC e o projeto YEARS

Antonio Avenoso, Diretor Executivo do ETSC

Sessão 2
10.00

Instituto Superior Técnico
O envolvimento do Instituto Superior
Marta Nascimento e Laura Khammash,
Técnico no projeto YEARS
participantes no projeto YEARS

10:35

100% Cool Project

Rui Duarte, Secretário Geral da ANEBE

10.55

Jovens utentes da estrada – fatores
que contribuem para acidentes e
medidas preventivas

Alain Areal, Diretor Geral da PRP

11.20

Boas práticas na União Europeia

11.50

Mesa redonda: Implementação das melhores práticas e medidas em Portugal
Moderadores: Antonio Avenoso e José Miguel Trigoso
Participantes:
 Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
 Instituto da Mobilidade e dos Transportes
 Instituto Superior Técnico
 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
(SICAD)
 Carris

12:50

Encerramento pelo Ministro da Administração Interna (a confirmar)

13.00

Almoço

 Hendrik Pistor, German Road Safety
Council (DVR)
 Liesje Pauwels, VIAS Institute Belgium

