
 

 

 

Câmara Municipal da Boa Vista e Direção Geral dos Transportes Rodoviários 

promovem palestra sobre Gestão da Velocidade “Relação entre a Velocidade e 

a Segurança Rodoviária” 

No âmbito da IV Semana Mundial da Segurança Rodoviária, a Câmara 

Municipal da Boa Vista e a Direção Geral dos Transportes Rodoviários 

(DGTR), promoveram uma palestra sob o lema: “Reduza a Velocidade, Salve 

Vidas”. Trata-se de uma iniciativa das Nações Unidas, que pretendem 

mobilizar todos os países em torno de um tópico grave relacionado com a 

sinistralidade rodoviária. 

Ao intervir na abertura da palestra o Edil Boa-vistense referiu que a educação 

rodoviária é fundamental para prevenção de acidentes nas estradas, deve ser 

incluída e ministrada na educação formal para que desde cedo os nossos jovens 

possam apreender as noções fundamentais da segurança rodoviária, uma vez que 

os acidentes gerem incapacidades, prejudicam o desenvolvimento pessoal, 

familiar e social de um país como um todo, reduzem as capacidades de 

integração e produção económica e destroem a felicidade pessoal e social.  

O Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, 

mencionou que as principais causas dos acidentes são humanas, nomeadamente 

excesso de velocidade, uso abusivo do álcool, indisciplina nas estradas, bem 

como a circulação de crianças nas estradas muitas vezes sem acompanhamento 

dos pais ou encarregados de educação. Os animais nas ruas e veículos 

abandonados constituem também uma ameaça à segurança rodoviária. Na sua 

intervenção o Senhor Comandante da polícia Nacional na Boa Vista 



corroborou da opinião do autarca Boa-vistense afirmando que na ilha das 

Dunas o excesso de velocidade tem provocado vários acidentes, sobretudo na 

ponte da Ribeira d’água. Situações que podem ser evitadas com a redução da 

velocidade.  

Em termos estatísticos, o SR. Comandante da polícia Nacional referiu que de 

Janeiro a Setembro de 2017, já se registaram 44 acidentes, a maior parte dos 

quais por excesso de velocidade. Outra preocupação da polícia Nacional da Boa 

Vista, prende-se com a condução sob efeito do álcool, exemplificando, que só 

no mês de Outubro já foram feitas 4 detenções. Também a ITAC, conforme 

fontes policiais, representa uma preocupação, na medida em que os condutores 

Boa-vistenses não querem fazer inspeções periódicas às viaturas, para depois 

apresentarem declarações das oficinas para justificar a falta de comparência.  

Já a Delegada da DGTR de São Vicente, afirmou que sua Instituição, tem dado 

uma atenção especial às ações de sensibilização junto aos condutores, de forma 

a reduzir o número de sinistralidade nas estradas. 

 


