
Carta Europeia de Segurança Rodoviária - Prémios 
de Excelência em Segurança Rodoviária 2023

Directrizes de submissão

A Carta Europeia de Segurança Rodoviária é a maior plataforma da sociedade 
civil para a segurança rodoviária. Liderada pela Comissão Europeia, mais de 
3.500 entidades públicas e privadas aderiram à Carta. Juntos, os nossos 
membros formam uma comunidade na qual podem partilhar os seus 
conhecimentos e boas práticas em matéria de segurança rodoviária, inspirando-
se e aprendendo uns com os outros.

Para recompensar os nossos membros por este compromisso e para dar às 
iniciativas o reconhecimento internacional final, a Comissão Europeia organiza os 
Prémios de Excelência em Segurança Rodoviária. Um júri de peritos em segurança 
rodoviária e a Comissão Europeia seleccionarão os vencedores, com base nos 
critérios descritos abaixo. As iniciativas vencedoras serão anunciadas durante a 
cerimónia anual de entrega de prémios em Bruxelas, na quinta-feira, 19 de 
Outubro de 2023.

As iniciativas que podem ser apresentadas para os prémios podem ser uma acção, 
projecto, estratégia, campanha, método ou abordagem onde os resultados já são 
visíveis e mensuráveis e demonstraram que contribuíram com sucesso para resolver 
um problema de segurança rodoviária. Todos os tipos de entidades que são 
membros da Carta podem apresentar a sua iniciativa.

Os principais critérios utilizados para a avaliação das candidaturas são:

• Impacto e escala: Quais são os resultados e o impacto esperado da iniciativa?
• Inovação e originalidade: Quão original e inovadora é a iniciativa?
• Visibilidade e divulgação: Quão ampla foi a iniciativa promovida e divulgada?
• Continuidade e potencial de crescimento: Existe algum plano para continuar 

as actividades nos próximos anos?

As categorias para os prémios diferem a cada ano para incluir o maior número 
possível de iniciativas. Para 2023, as categorias são:

• Melhor utilização dos dados para promover a segurança rodoviária
• Melhor projecto de segurança rodoviária para utentes da estrada com 

mobilidade reduzida
• Melhor projecto de promoção da aptidão para conduzir
• Melhor projecto de apoio à segurança rodoviária no sector do comércio 

electrónico
• Prémio de Segurança Rodoviária Urbana (aberto aos municípios, cidades e 

autoridades regionais)



Os prémios

Os vencedores dos prémios serão anunciados durante a cerimónia de entrega de 
prémios em Bruxelas e serão recompensados com um troféu personalizado. Para 
além deste prémio, receberão um crachá digital dos vencedores e um after movie 
que poderão utilizar para os seus próprios fins de comunicação. Destacaremos os 
vencedores no website da Carta Europeia de Segurança Rodoviária e nos nossos 
canais de comunicação social.

Informação prática

• Os prémios são apenas acessíveis aos membros. Se ainda não é membro, 
por favor registe-se aqui para poder criar uma candidatura.

• Os membros registados têm de iniciar sessão na sua conta Charter e depois 
seleccionar
"Acrescentar um novo envio de prémios" em 'A minha conta'.

• Também pode aceder ao pedido de prémio directamente aqui - DEVE estar 
ligado à sua conta Charter antes de clicar nesta ligação.

• Apenas as candidaturas de um Estado-Membro da UE, de um Estado 
membro da EFTA (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça) ou de um 
Estado em vias de adesão (Albânia, República da Macedónia do Norte, 
Montenegro, Sérvia e Turquia) são elegíveis para um prémio. As 
candidaturas de fora de um destes países podem ainda ser publicadas no 
website da Carta como uma inspiração valiosa para outros, mas não serão 
consideradas para um prémio. Para submeter uma boa prática clique aqui 
- - tem de estar ligado à sua conta da Carta antes de clicar neste link.

• As submissões são bem-vindas em qualquer língua oficial da UE.
• Cada Estado Membro é representado por uma Estafeta Nacional, uma 

organização (inter)-nacional activa na segurança rodoviária. Estes Esta 
Estafetas Nacionais são o primeiro ponto de contacto para os membros 
locais para perguntas e observações. Se precisar de apoio com o seu envio, 
pode contactar a sua Estafetas Nacionais aqui.

Escalas de tempo

O prazo para as apresentações é sexta-feira, 26 de Maio de 2023. A equipa 
da Carta e os Estafetas Nacionais poderão apoiar a sua submissão.

Os candidatos pré-seleccionados serão contactados em Setembro para preparar a 
sua presença e participação na cerimónia de entrega de prémios, que terá lugar na 
quinta-feira, 19 de Outubro de 2023, em Bruxelas e online.

Processo de submissão

Título e categoria do prémio

Nesta secção, é-lhe solicitado que forneça um título de iniciativa/actividade. Este 
pode ser na língua da UE escolhida, mas também lhe será exigido que forneça 
posteriormente um título para a sua iniciativa na forma em inglês. Por favor, 
certifique-se de que este título é claro e fornece algum incitamento à sua 

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/how-join
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/award_submission?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/good_practice?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us


actividade.



Ser-lhe-á igualmente pedido que seleccione a categoria de prémios para a qual 
gostaria de se candidatar. É-lhe permitido seleccionar várias categorias caso a sua 
iniciativa se qualifique para mais do que uma.

Detalhes da organização

Para aprovar a sua candidatura aos prémios, é importante ter as informações de 
contacto necessárias e correctas na sua candidatura. É possível que a equipa da 
Carta entre em contacto consigo para solicitar informações adicionais para 
complementar a sua candidatura e para o informar sobre a avaliação da sua 
candidatura.

Âmbito

Nesta secção, pode fornecer mais informação de base sobre a sua iniciativa. Qual 
foi o principal desafio de segurança rodoviária que pretendia abordar, e que 
público(s) alvo(s) incluiu? Os motivos por detrás do início da iniciativa ajudarão os 
juízes a compreender melhor a razão pela qual optou por criar determinadas 
actividades.

Actividades do projecto

Esta secção oferece-lhe a oportunidade de dar uma descrição detalhada das 
actividades que realizou. As informações sobre a execução operacional, as 
ferramentas utilizadas, o calendário da iniciativa e a inclusão de outros parceiros e 
organizações criarão uma imagem clara da sua iniciativa.

Avaliação

Uma parte importante de um plano de acção é a avaliação dos resultados e dos 
impactos esperados da iniciativa. Esta avaliação pode levar a uma possível 
modificação das suas actividades para criar um impacto positivo ainda maior na 
estrada. Pode também apoiá-lo a convencer outros a apoiar a iniciativa.

Nesta secção, descreva como a sua iniciativa foi avaliada, como foi eficaz e como a 
comunicou. Indique como outros membros poderiam aprender com a sua iniciativa 
e se seria possível implementá-la noutro local.

Material de apoio

Quaisquer imagens adicionais (tais como fotografias, vídeos) ou links para 
publicações, páginas web ou contas online. Apoiam a possibilidade de transferência 
da sua submissão.



Inovação

A inovação é crucial para explorar novos métodos para tornar as nossas estradas 
mais seguras. Nesta secção pode descrever os elementos que tornam as suas 
actividades inovadoras.

Outros passos

Nesta secção é-lhe pedido que explique os seus planos para o futuro. Esta parte da 
sua candidatura é importante para permitir que os juízes compreendam como 
continuará a melhorar a segurança rodoviária.

Submeter a sua candidatura

Por favor, certifique-se de que todos os campos da candidatura são preenchidos o 
mais pormenorizadamente possível.

Se desejar guardar a sua candidatura mas não estiver pronto para a submeter, 
então assegure-se de que o estado é 'Rascunho (Actual)' no separador Opções 
de Publicação e clique em guardar.

Quando estiver pronto para submeter o seu pedido de prémio para revisão, defina 
o estado para "Necessita de Revisão" no separador Opções de Publicação na parte 
inferior do formulário.

Informação de contacto

Helpdesk da Carta: ersc-helpdesk@ricardo.com

Estafetas Nacionais: Clique aqui

mailto:ersc-helpdesk@ricardo.com
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us

