A Carta Europeia de Segurança Rodoviária (ERSC) é a maior plataforma da sociedade civil centrada
na segurança rodoviária. Mais de 3.500 entidades públicas e privadas comprometeram-se com a
ERSC, formando uma comunidade para partilhar conhecimentos especializados em acções e
iniciativas de segurança rodoviária. Esta comunidade é um recurso surpreendente para realçar a
importância da segurança rodoviária em todos os países da UE e não só.
As acções dos nossos membros aumentaram a sensibilização para as causas dos acidentes
rodoviários, ajudaram a construir uma cultura de segurança rodoviária em toda a Europa e
destacaram medidas de segurança rodoviária preventivas bem sucedidas. Os nossos membros
publicam uma variedade diversificada de actividades com as quais podem aprender e inspirar-se.
Estas podem ser adaptadas a locais específicos ou demográficos para criar uma estratégia eficaz de
segurança rodoviária para qualquer país, cidade ou vila.
A importância dos nossos membros
Os nossos membros são essenciais para o ERSC. A partilha dos seus conhecimentos tem
desempenhado um papel significativo no esforço pan-europeu para tornar as nossas estradas mais
seguras. Contamos com membros que carregam informações sobre as suas actividades para
aumentar ainda mais os conhecimentos sobre segurança rodoviária e que apresentam boas práticas
utilizadas para cumprir os objectivos de acidentes rodoviários. As boas práticas que vão para além
dos objectivos padrão serão destacadas como compromissos voluntários.
Os nossos membros organizam eventos para encorajar a colaboração e a inspiração, promovendo
uma cultura ainda mais forte de segurança rodoviária. Estes eventos alcançam uma vasta gama de
pessoas que só nós não poderíamos contactar, encorajando-os a falar e dando-lhes um lugar para
que a sua voz seja ouvida.
Precisamos que participe e ajude a tornar as nossas estradas mais seguras, de formas que nunca
teríamos imaginado.
Como inscrever-se no ERSC
Com um login existente na UE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ir para a página inicial do ERSC aqui: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/
Clique no botão Login no lado superior direito do ecrã
Será direccionado para a página de login da UE
Introduza o seu endereço de correio electrónico da UE e palavra-passe
Será levado para a página de inscrição de novos utilizadores do ERSC
Preencha as caixas em branco no seu perfil (as caixas obrigatórias estão marcadas com um *)
Uma vez concluído clique em guardar
A equipa do ERSC irá rever a sua candidaturaa
.
Se forem necessárias mais informações, receberá um e-mail solicitando-lhe que complete o seu perfil
b. Se toda a informação estiver lá, a sua inscrição será confirmada
Uma vez confirmada a sua adesão, receberá um e-mail de boas-vindas com um link para os visuais
ERSC, tais como logótipos e banners (note que sem um perfil completo não poderá partilhar o
conteúdo no website nem ter acesso aos visuais)

Sem um login existente na UE
1.
2.
3.

Ir para a página de login da UE neste endereço:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Clique em criar uma conta
Se desejar migrar a sua conta ERSC existente, utilize o mesmo endereço de correio electrónico

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Será encaminhado para a página de adesão à UE
Preencher as caixas em branco
Leia a declaração de privacidade e assinale a caixa
Clique em criar uma conta
Receberá um e-mail de confirmação
Clique no link fornecido no e-mail
Ser-lhe-á dirigida a criação de uma nova página de palavra-passe
Introduza uma palavra-passe à sua escolha nas caixas em branco
Clique em submeter
Prosseguir para a secção "Com um login existente na UE" acima

Se tiver dificuldades em criar um login na UE, visite a página de ajuda de login na UE:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
Uma vez validada a sua conta, terá acesso à sua página pessoal do ERSC "A minha carta" para especificar o
seu compromisso com a segurança rodoviária mas também para partilhar eventos, testemunhos e outras
informações úteis para a comunidade.
Note que estão disponíveis documentos e ferramentas para o ajudar com o seu plano de acção de
segurança rodoviária: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en

Como pode um membro existente do ERSC migrar para um login na UE?
Se o seu login na UE utilizar o mesmo endereço de correio electrónico que a sua conta ERSC existente, a
sua conta será automaticamente migrada.
Se o seu login na UE utiliza um endereço de correio electrónico diferente, terá de criar um novo login na
UE com o seu endereço de correio electrónico ERSC.

Para quaisquer outras questões, contacte-nos em ERSC-helpdesk@ricardo.com

