Simpósio Ibérico de Segurança Rodoviária decorre até sexta-feira na ESTG

Politécnico de Leiria discute a segurança rodoviária à escala
ibérica
O Politécnico de Leiria recebe entre hoje e sexta-feira o II Simpósio Ibérico de Segurança Rodoviária, que
decorre na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), e que discute a sinistralidade rodoviária em
Portugal e Espanha e as formas de prevenção.
Os factos e números da sinistralidade são analisados à lupa logo no arranque do encontro, seguindo-se a
análise do impacto da sinistralidade rodoviária nas seguradoras, nas empresas de transporte, e nas
unidades hospitalares. Na quinta-feira, 7 de março, debatem-se as campanhas para a educação rodoviária
e a sua eficácia, e analisa-se a inovação ao serviço da segurança rodoviária, nomeadamente ao nível de
sistemas de segurança passiva e ativa nos veículos, assim como o impacto do comportamento humano. A
importância da formação na segurança rodoviária, e especificamente o estudo/reconstituição científica de
acidentes – feita no Laboratório de Engenharia Automóvel do Politécnico de Leiria – está em destaque na
tarde de quinta-feira.
A eficácia da punição dos maus comportamentos ao volante abre o painel de discussão na sexta-feira,
seguindo-se a análise da importância das infraestruturas na prevenção da sinistralidade. Na tarde deste
último dia do encontro os Bombeiro Municipais de Leiria simulam um acidente rodoviário com
desencarceramento de vítimas, seguindo-se uma demonstração de práticas com simuladores pela NC
Consulting, e uma visita guiada ao Laboratório de Engenharia Automóvel do Politécnico de Leiria, o maior
e mais avançado laboratório do género do País.
O II Simpósio Ibérico de Segurança Rodoviária é uma organização da ASVDS – Associação Vertentes e
Desafios da Segurança, da ESTG do Politécnico de Leiria, da Universidad de Extremadura, da Aprevex, e
dos Bombeiros Municipais de Leiria, e nasceu de um projeto concretizado inicialmente pela Universidad de
Extremadura, pela Guardia Civil espanhola e pela seguradora FREMAP. É objetivo da organização que se
constitua como um evento anual a realizar de forma alternada nos dois países.
Mais informação pode ser consultada online em: https://www.sisr-sisv.eu/.
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