
 

Comunicado 

Campanha “Atenção aos Peões. Não atropeles os teus planos” 

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR), 

e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam hoje a Campanha de Segurança Rodoviária 

“Atenção aos Peões. Não atropeles os teus planos”. 

A campanha, que decorre de 5 a 6 de dezembro, tem como objetivo alertar condutores e 

peões para a importância de cumprirem as regras de segurança rodoviária e de redobrarem 

cuidados na estrada, garantindo uma coexistência segura, sem riscos e sem atropelamentos. 

Esta operação insere-se num conjunto de ações de combate à sinistralidade promovidas pela 

ANSR e pelas forças de segurança, e está incluída no Plano Nacional de Fiscalização, 

desenvolvido pela ANSR para 2019. Este Plano define um conjunto de orientações e 

prioridades para a fiscalização, nomeadamente os locais com maior risco e sinistralidade.  

A execução do Plano Nacional de Fiscalização está enquadrada no cumprimento de 5 medidas 

(A4.15, A10.39, A14.60, A14.61 e A16.71) do Plano Estratégico Nacional de Segurança 

Rodoviária – PENSE 2020, o qual tem como desígnio “Tornar a Segurança Rodoviária uma 

prioridade para todos os Portugueses”. 

 
Comportamentos seguros para salvar vidas 

Esta iniciativa conjunta pretende, de forma articulada, promover a adoção de 

comportamentos seguros, e contribuir para uma efetiva melhoria das condições de segurança 

e mobilidade dos peões. 

Trata-se da 14ª campanha de sensibilização e de promoção da segurança rodoviária lançada 

pela ANSR em 2019. 

O combate à sinistralidade rodoviária é um desígnio nacional e uma responsabilidade de todos 

os intervenientes no sistema rodoviário e começa em cada um de nós. Os acidentes podem ser 

evitados se todos cumprirmos o código da estrada e as regras de circulação.  

 

OS ATROPELAMENTOS SÃO UM ASSUNTO SÉRIO! 

Sejas peão, sejas condutor não atropeles os teus planos! 

Clique aqui para ver o vídeo da Campanha: ANSR - Atropelamentos 

 

Oeiras, 4 de dezembro de 2019 

https://drive.google.com/file/d/1ljtOCIpUcXHxzLQqu6ecbibZRlFTdG5Z/view

