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O Director Geral da Saúde, de camisa
branca, e dois parceiros portugueses.

O Representante da OMS a.i., o Ministro da
Administração Interna, ao centro, e o Director Geral
dos T. R..

PRAIA, 18/12/09: O Ministro da Administração Interna, Dr. Lívio Lopes, presidiu hoje, na sala de
conferências do Serviço Nacional da Protecção Civil, a sessão de abertura do IIº- Fórum Internacional
sobre a Segurança Rodoviária, intitulado “Álcool e Condução”, cujo objectivo é promover o debate de
ideias, experiências, de modo a contribuir para a elaboração de estratégias que visem a melhoria da
segurança rodoviária em Cabo Verde.
Na sua alocução, o Ministro disse que este fórum visa igualmente sensibilizar os utentes para a
necessidade da criação de uma cultura de segurança rodoviária, desenvolver uma consciência nacional
sobre a problemática da circulação rodoviária em Cabo Verde, chamar a atenção dos utentes para os
efeitos nefastos do consumo do álcool e estupefacientes e reduzir a sinistralidade rodoviária no país.
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Esta nova proposta,
disse, visa combater
os comportamentos de
risco e promover o
respeito pela Lei, lutando contra o sentimento de impunidade. Para o efeito, acrescentou, pretende-se
doptar à autoridade fiscalizadora de mecanismos legais aplicáveis e alcoolímetros e radares da última
geração, enquanto instrumento adequado, priorizando a prevenção da condução sob os efeitos do álcool,
através da realização de testes de alcoolémia. O Ministro da Administração Interna disse que se
compararmos os dois primeiros semestres de 2008 e de 2009, notamos uma ligeira diminuição do
número de acidentes em cerca de menos de 2%, uma expressiva diminuição do número de feridos em
…./...

cerca de 53%, mas, por outro lado, um expressivo aumento do número de mortes, cerca de mais 15, o
que representaria 36.5%.
Por esses dados pode-se concluir que há que aprofundar, com fóruns deste género, debates e estudos à
margem das causas dos acidentes em Cabo Verde, uniformizando critérios de seguimento e avaliação,
frisou.
O Ministro afirmou também que o programa aumento da segurança rodoviária, que integra o Plano
Estratégico da Segurança Interna e cujo impacto prevê reduzir a sinistralidade e o número de vítimas e
danos, baseia-se em quatro projectos: 1) a redefinição do quadro legal e institucional actual, 2)
sensibilização de condutores e peões, 3) reforço da fiscalização e 4) a garantia de um rápido e adequado
socorro às vítimas dos acidentes e um conjunto de medidas que integram a campanha nacional sobre a
segurança rodoviária lançada a 28 de Outubro passado e a implementação da Lei do álcool.
No quadro da reforma institucional, acrescentou, assumimos já na nova orgânica do Governo e do
Ministério da Administração Interna, uma Direcção Geral dos Transportes Rodoviários com estrutura
virada para os novos tempos e que caminha para uma instituição de natureza mais autónoma e dinâmica.
O Representante da OMS a.i.,
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O Dr. Barrysson referiu-se ao Relatório Mundial sobre a Prevenção dos Traumatismos devidos aos
Acidentes de Circulação, publicado pela Organização Mundial de saúde e o Banco Mundial em 2004, que
sublinha grande preocupação pela falta de segurança dos sistemas de circulação rodoviária, tanto para a
saúde pública como para o desenvolvimento, tendo em conta que mais de metade das pessoas mortas nos
acidentes de circulação são jovens adultos, 90% das mortes surge nos países de fraca receita ou
intermediário e que os acidentes de circulação custam aos países de fraca receita e com receita média 1% a
2% do seu produto nacional bruto, isto é, mais do que a totalidade da ajuda ao desenvolvimento que
recebem.
O Representante da OMA a.i. afirmou que foram esses os motivos que levaram a OMS a proclamar, há
cinco anos atrás, o tema: “O acidente rodoviário não é uma fatalidade” para a celebração da Jornada
Mundial de Saúde – 7 de Abril.
A sessão de encerramento deste II°- Fórum internacional sobre a Segurança Rodoviária intitulado
“Álcool e Condução” foi presidida pelo Ministro de Estado e da Saúde, Dr. Bailio Mosso Ramos, que
disse todos termos consciência clara de que se consome bastante álcool e que os acidentes rodoviários e o
alcoolismo constituem um enorme “peso” para o tratamento e para as estruturas de saúde. Mas, para o Dr.
Basílio Ramos, haverá cada vez mais gente a tomar consciência da situação e a levar à implementação das
leis existentes. Disse ser fundamental que o Governo, as Câmaras e as Organizações Sociais se empenhem
no combate ao alcoolismo, que o traumatismo já é a segunda causa de mortalidade em Cabo Verde e que o
acidente rodoviário tem uma configuração muito grande nesta questão.
…./...

O Ministro fez alusão a estudos que apontam que começamos a beber muito cedo e que se quisermos
inverter esta situação é importante que comecemos a fazê-lo em nossas casas.
A concluir, o Dr. Basílio Ramos disse que é fundamental que a Lei do álcool seja aprovado em 2010 e
garantiu que o Governo irá trabalhar no sentido de mobilizar parceiros para que sejamos defensores de
uma sociedade onde :”quando bebemos não conduzimos”.
Organizado pela Direcção
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Para além da experiência de Portugal na “Prevenção da Sinistralidade Rodoviária” e “Missão e
Atribuições da ANSR”, a parte nacional abordou os seguintes temas: “O consumo do álcool e de
estupefacientes, factor de risco para a Segurança Rodoviária”, “A Lei do álcool em Cabo Verde,
Alterações e Aplicabilidade”, “Formação de condutores e impacto na Prevenção e Segurança
Rodoviária”, “Reformas no SNPC na perspectiva de socorro às vítimas de acidente de viação” e
“ Fiscalização, sancionamento /medidas com impacto na diminuição da sinistralidade”.
Participaram ainda neste IIº– Fórum Internacional sobre a Segurança Rodoviária intitulado “Álcool e
Condução”, o Director Geral dos Transportes Rodoviários, o Director Nacional Adjunto da Polícia, o
Director Geral da Saúde, o Delegado de Saúde da Praia, Representantes das Câmaras Municipais, o
Presidente e Vice-Presidente da ANSR de Portugal, Representantes da Embaixada de Portugal em Cabo
Verde, o Presidente da Fundação “Prevenção Rodoviária”, Representantes das Companhias
Seguradoras, Representante do Banco de Cabo Verde, Presidente da Associação das Escolas de
Condução, Responsáveis dos Serviços de Trânsito da Polícia Nacional, Dirigentes e delegados da DGTR,
Representantes do Serviço Nacional da Protecção Civil, entre outros parceiros.

Para mais informações, contactar os Tels: (238) 2 62 14 00, (238) 2 62 14 06, Fax: (238) 2 62 14 08,
Email: mendoncaj@afro.who.int

