COMUNICADO
1º Fórum Nacional de Segurança, Sensibilização e Prevenção Rodoviária
para Motociclistas”
A Benção dos Capacetes em parceria com a ANSR – Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária, a GNR - Guarda Nacional Republicana e a PSP - Polícia de Segurança Pública, levam
a cabo o 1º Fórum Nacional de Segurança, Sensibilização e Prevenção Rodoviária para
Motociclistas, a realizar no próximo dia 26 de março de 2022, no Centro de Exposições da
EXPOTORRES, sito em Torres Vedras.
Este fórum, tem como objetivo contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária relativa
aos motociclistas.
Ao longo dos últimos 2 anos, perderam a vida nas estradas portuguesas 242 motociclistas,
tendo 992 ficado gravemente feridos e 13.047 com ferimentos leves.
São pais, mães, filhos, sobrinhos, amigos que partiram cedo demais. São milhares de famílias
destroçadas.
A Sinistralidade Rodoviária é um dos maiores problemas para a sociedade e das principais
causas de morte. A nível mundial é a primeira causa de morte nos mais jovens e a oitava para
todas as idades.
Este fórum tem como objetivo, debater, trocar impressões e sensibilizar os condutores e toda
a sociedade para este flagelo, e em particular relembrar os motociclistas da sua
vulnerabilidade, que, em caso de acidente, podem sofrer consequências muito graves.
Este fórum decorrerá no Centro de Exposições da Expotorres, sito em Torres Vedras, com
inicio ás 08h30 e encerramento às 19h00, com a participação das entidades:
Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Câmara Municipal de Torres
Vedras, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Infra estruturas de Portugal, Instituto
Nacional de Emergência Médica, ANIECA, Instituto da Mobilidade e Transportes, ACAP, ANCIA,
ASF, Federação Motociclismo Portugal, Centro Medicina Reabilitação de Alcoitão, Motoclube
de Faro, Motoclube de Lisboa, Motoclube Feminino.
Pretende-se, assim, sensibilizar toda a sociedade e contribuir para o combate à sinistralidade.
Os acidentes na estrada não têm que ser mortais.
A morte é um preço demasiado alto para pagar por um acidente rodoviário.

