
 
 
 

COMUNICADO 

 

Segundo Relatório “técnico-científico”:  

Bases para a nova estratégia: Visão Zero 2030. Estrutura e potenciais intervenções 

 

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) divulga hoje o segundo relatório técnico-
científico Bases para a nova estratégia – Visão Zero 2030. Estrutura e potenciais intervenções” 
inserido na segunda fase da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021-2030: Visão Zero 2030. 

À semelhança do primeiro relatório “técnico-científico”, que a ANSR divulgou no passado dia 28 de 
junho, este relatório também foi desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e 
pelo Prof. Fred Wegman, da Universidade de Tecnologia de Delft, com a colaboração e 
acompanhamento do Conselho Executivo de Especialistas.  

Para além dos princípios base que enquadram o avanço das políticas de segurança rodoviária para os 
próximos dez anos, das orientações científicas gerais e do quadro metodológico para o 
desenvolvimento da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, nomeadamente as áreas chave de 
intervenção, este relatório identifica, por cada uma destas áreas, potenciais medidas e intervenções a 
incluir nos Plano de Ação bienais, quer as indicadas na bibliografia como intervenções eficazes, quer 
as recebidas pelo Conselho Não-Executivo de Especialistas, e por todas as entidades públicas e 
privadas, bem como toda a sociedade civil. 

A ANSR agradece a participação e todos os contributos recebidos e que têm sido muito importantes 
para o desenvolvimento destes relatórios e para que fosse possível chegar a esta fase. O site 
https://visaozero2030.pt/ continua disponível para consulta e para receber contributos. 

A estratégia Visão Zero 2030 é o resultado da intervenção de todos os que nela participam e 
contribuem para o seu desenho, para a definição e escolha das intervenções e para a sua execução.  

Só com a contribuição e compromisso de todos poderemos ambicionar ter êxito na redução da 
sinistralidade rodoviária e dos seus custos económicos e sociais no nosso país. 

 
 
Barcarena, 06 de agosto de 2021 
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