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De 2004 a 2015 existe a ESTRADA VIVA – LIGA CONTRA 
O TRAUMA que é um estrutura completamente 
informal, subscrita por 57 entidades com o objetivo de 
promover iniciativas conjuntas e coordenadas 

 Durante mais de uma década assegurou todos os anos a 
celebração do Dia Mundial em Memória das Vítimas da 
Estrada 

Em 2015, por escritura pública nasce a EV- LIGA DE 
ASSOCIAÇÕES PELA CIDADNIA RODOVIÁRIA, 
MOBILIDADE SEGURA E SUSTENTÁVEL 

  

UM POUCO  DE HISTÓRIA 



   

GARE – Associação para a Promoção de uma Cultura de 
Segurança Rodoviária 

ACA-M – Associação de cidadãos Auto-Mobilizados 

APSI – Associação para a Promoção da Segurança Infantil 

FPC – Federação Portuguesa de Ciclismo 

APFN – Associação Portuguesa de Famílias Numerosas 

MUBI – Associação para a Mobilidade Urbana em Bicicleta 

  

SÓCIOS FUNDADORES COLETIVOS 



   

1. Alertar as autoridades públicas para a premência de agir 
de forma articulada e eficaz aos vários níveis dos processos 
traumáticos e na sua prevenção; 

 

  

OBJECTIVOS 



  2. Promover a formação técnica e académica de 
profissionais, assim como do publico em geral, numa 
perspectiva transdidiciplinar sobre o controlo do risco 
rodoviário e mobilidade sustentável e outros temas 
relacionados; 

 

 

  

OBJECTIVOS 



   

3. Promover a reflexão coletiva, nomeadamente através da 
realização de ou colaboração em, projectos de 
investigação e de divulgação científica; 

 

  

OBJECTIVOS 



   

5. Contribuir para a definição de políticas públicas sobre as 
matérias do seu objecto social através da apresentação de 
propostas de consultadoria , emissão de pareceres ou 
outros estudos, nomeadamente ao nível da legislação 
rodoviária, ou outras relacionadas com o planeamento 
urbano, transportes e mobilidade; 

 

 

Parecer da Estrada Viva  sobre proposta da 
ANSR  para o PENSE 2020  

  

OBJECTIVOS 



   

4. Divulgar os valores e 
matérias constantes do seu 
objecto social através da 
organização de encontros 
de trabalho, de acções 
públicas, debates, 
conferências, de 
publicações várias ou de 
participação em acções 
promovidas por terceiros; 

 

  

OBJECTIVOS 



   

6. Realizar campanhas de promoção da mobilidade 
sustentável e de defesa dos direitos dos utilizadores 
vulneráveis do ambiente rodoviário; 

 

  

OBJECTIVOS 



   

7. Realizar campanhas educativas para a redução do perigo 
rodoviário e contra a adopção de comportamentos de risco 
na condução; 

 

 

  

OBJECTIVOS 



   

7. Realizar campanhas educativas para a redução do perigo 
rodoviário e contra a adopção de comportamentos de risco 
na condução; 

 

  

OBJECTIVOS 



  
 

8. Celebrar o Dia Mundial 
em Memória das Vítimas 
da Estrada e outras 
efemérides nacionais ou 
internacionais ligadas ao 
seu objecto social 

 

  

OBJECTIVOS 



  
  A SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

ACONTECE 

QUANDO TODOS 

ASSUMIRMOS 

O COMPROMISSO 

DE TUDO FAZER  

PARA SALVAR VIDAS 



  

 A SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

PRECISA DA 

A SOCIEDADE CIVIL 

MUITO OBRIGADO 
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