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“A região da África apresenta uma das maiores taxas de mortalidade por acidentes de 
trânsito do mundo, sendo que a maioria das vítimas são pessoas jovens como eu. Temos 
o direito, a responsabilidade e a capacidade de mudar essa situação. Este Kit de Ações de 
Segurança no Trânsito para Jovens é uma adição essencial à nossa caixa de ferramentas 
de segurança no trânsito. Ele nos ajudará a desenvolver as nossas capacidades para 
que possamos dirigir com mais segurança e nos tornemos defensores da segurança no 
trânsito.”

Sheila Atieno 
25 anos 
Quênia

“Participei da oficina de segurança no trânsito da YOURS na Cúpula da Juventude de 
Mascate e aprendi bastante nela. Não sabia que a segurança no trânsito era um problema 
tão sério no mundo, com mais de 1.000 jovens mortos diariamente! Após a oficina, 
espalhei a mensagem entre meus amigos e parentes, e sei que este Kit de Ações dará aos 
jovens como eu o conhecimento necessário para que estejamos seguros no trânsito.” 

Samar F. AlChahef 
19 anos 
Líbano

“Os jovens são os que mais têm a ganhar com o aprimoramento da segurança no trânsito, 
pois são as suas vidas que estão mais em risco nas rodovias do mundo. Eles também 
têm um grande potencial de oferecer contribuições importantes como defensores e 
implementadores de iniciativas de segurança no trânsito. A OMS tem o prazer de oferecer 
o seu apoio a YOURS - Youth for Road Safety (Juventude pela Segurança no Trânsito) 
trabalha com jovens do mundo inteiro, com o intuito de desenvolver suas capacidades de 
defensor.”

Etienne Krug  
Diretora do Departamento de Prevenção de Incapacidade por Violência e Lesões da 
Organização Mundial da Saúde

“Lesões por acidentes de trânsito são a principal causa de morte para jovens no mundo. 
Isso é inaceitável e evitável. Os próprios jovens desempenham um papel importante na 
prevenção dessas tragédias. Por exemplo, quando dão o exemplo, conversam com 
outros jovens e defendem uma melhor segurança no trânsito onde quer que estejam. A 
Michelin, um dos membros fundadores da YOURS - Youth for Road Safety (Juventude 
pela Segurança no Trânsito), encoraja os jovens do mundo inteiro a usarem o Kit de Ações 
e engajarem-se para evitar ainda mais perdas e sofrimento no trânsito.” 

Eric La Corre  
Vice-presidente Corporativo de Relações Públicas da Michelin
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A YOURS - Youth for Road Safety (Juventude pela Segurança no Trânsito) é uma organização 
global liderada por jovens que atua no sentido de tornar o trânsito mais seguro para jovens no 
mundo inteiro. A YOURS tem três áreas de foco: defender questões de segurança no trânsito 
para jovens; inspirar e capacitar jovens para que se comuniquem e compartilhem informações; 
e desenvolver as capacidades dos jovens, sua compreensão e suas habilidades. A YOURS 
conta com uma rede global de jovens cada vez maior, na tentativa de incluir representantes de 
jovens de todos os países do mundo para que colaborem e superem a crise global de segurança 
no trânsito. A YOURS também é membro oficial da Colaboração das Nações Unidas para a 
Segurança no Trânsito. 

Para obter mais informações, visite: www.youthforroadsafety.org.

Como tudo começou 

A primeira Assembleia Mundial da Juventude pela Segurança no Trânsito foi realizada durante a 
primeira Semana de Segurança no Trânsito Global das Nações Unidas, em 2007, proporcionando uma 
oportunidade excepcional para que os jovens do mundo todo colaborassem em questões relacionadas 
à segurança no trânsito. Juntos, mais de 200 jovens delegados de mais de 100 países discutiram formas 
de disseminar os casos de sucesso de cada país e exploraram métodos diferentes de implementar 
a Declaração dos Jovens sobre Segurança no Trânsito. Na Assembleia, esses jovens delegados 
foram inspirados, motivados e encorajados a servir como embaixadores em seus países e no exterior, 
defendendo a segurança no trânsito em seus países, regiões e na comunidade global em geral.

A ideia de uma organização não governamental (ONG) global liderada por jovens e voltada para a 
segurança no trânsito nasceu durante essa Assembleia. Com o apoio da Organização Mundial da 
Saúde e um auxílio financeiro generoso da Michelin, a YOURS - Youth for Road Safety (Juventude pela 
Segurança no Trânsito) foi lançada no fim de 2009, durante a Primeira Conferência Ministerial Mundial 
sobre Segurança no Trânsito, também contando com o apoio total de líderes mundiais. 

Introdução
YOURS - Juventude pela Segurança no Trânsito

© M.Kokic/WHO

Saiba mais sobre a Assembleia Mundial da Juventude pela Segurança no Trânsito e leia a Declaração dos 
Jovens sobre Segurança no Trânsito no site da YOURS: www.youthforroadsafety.org/resources.
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Introdução
Boas-vindas 

A YOURS - Youth for Road Safety (“Juventude pela Segurança no Trânsito”) e a 
União Internacional para Promoção da Saúde e Educação (IUHPE, na sigla em 
inglês) têm o prazer de apresentar o Kit de Ações de Segurança no Trânsito para 
Jovens.

Na posição de organizações dedicadas a tornar o trânsito seguro para os jovens, melhorar 
a saúde dos povos e comunidades e contribuir para um mundo mais justo, damos todo o 
nosso apoio ao envolvimento dos jovens na questão de segurança no trânsito.

Assim, a YOURS e a IUHPE estão envolvidas em diversos programas cujo objetivo 
é reduzir lesões causadas por acidentes de trânsito e melhorar os ambientes de 
infraestrutura e comportamentos para tornar o trânsito mais seguro para todos. Os 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) auxiliaram os nosso esforços com 
sua assistência técnica e suas estratégias baseadas em provas, por meio do Centro 
Nacional de Prevenção e Controle de Lesões, tendo declarado recentemente que a 
prevenção de lesões causadas por veículos motorizados é uma “batalha que podemos 
vencer”. 

A nossa abordagem envolve diversos setores e promove resultados do tipo “ganho-
ganho”. Por exemplo, um trânsito mais seguro leva não apenas a menos batidas, lesões 
e mortes no trânsito, como também a níveis mais elevados de atividade física, incluindo 
caminhada e utilização de bicicletas, menos poluição do ar e um meio ambiente mais 
limpo.

Para melhorar a segurança no trânsito, todos os agentes da sociedade precisam 
contribuir para tornar os programas práticos, sustentáveis e adequados às necessidades e 
contextos socioculturais locais.

É por isso que vemos o papel da YOURS como essencial no contexto global atual, sendo 
que a produção deste Kit surgiu em um momento muito oportuno, considerando-se o 
recente lançamento da Década de Ação pelo Trânsito Seguro da ONU, que irá de 2011 a 
2020.

Temos o prazer de introduzir este recurso para apresentar a questão da segurança no 
trânsito a jovens e organizações de jovens, motivando-os a participar de forma ativa. Se 
você quiser contribuir, este Kit é perfeito para começar. Leia-o, pratique-o, divulgue-o e 
compartilhe as suas experiências conosco! 

Floor Lieshout
Diretor 

YOURS – Youth for Road Safety

Marie-Claude Lamarre
Diretora Executiva

União Internacional para
Promoção da Saúde e Educação 

Seja bem-vindo!
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Introdução 
Tudo sobre este Kit 

O porquê de um Kit de Ações 
As lesões causadas por acidentes de trânsito podem ser prevenidas. Não há dúvidas quanto a 
isso. Países como a Austrália, a Dinamarca, o Japão, os Países Baixos, a Noruega, a Suécia, 
a Suíça e o Reino Unido têm avançado consideravelmente no sentido de tornar o trânsito mais 
seguro. Em Vietnã, o número de mortes causadas por acidentes de trânsito caiu 12,2% e as 
lesões, 24,3%, em apenas um ano, 20081. Em São José dos Campos, no Brasil, as mortes 
causadas por acidentes de trânsito sofreram uma queda considerável entre 2007 e 2008. O 
número de pessoas internadas devido a acidentes caiu, a taxa de sobrevivência dessas pessoas 
aumentou e a duração de sua estadia em hospitais diminuiu2. Isso não aconteceu magicamente. 
Existem medidas eficazes para tornar o trânsito mais seguro. Elas incluem o estabelecimento e a 
aplicação de leis que exigem o uso de cintos de segurança, capacetes e assentos para crianças; 
limites obrigatórios de velocidade e consumo de álcool; o aprimoramento dos recursos de 
segurança em rodovias e veículos; e o aprimoramento do atendimento pós-acidente para vítimas 
de acidentes de trânsito. 

Contudo, o mundo ainda enfrenta um número crescente de mortes e lesões. Ainda perdemos 
cerca de 1,3 milhão de pessoas por ano devido a acidentes de trânsito. E milhões de outras 
pessoas sofrem lesões. Não se trata meramente de estatística. Por trás de cada número, há 
uma pessoa, uma família, um amigo e uma história de como a vida pode mudar em questão 
de instantes. Deanna Blanchard morreu após ser atingida por um ônibus acima da velocidade 
permitida enquanto atravessava a Nile Corniche, uma rua muito movimentada de Maadi, no 
Egito. Deanna adorava praticar esportes, ler e tocar piano; ela queria ser odontopediatra. 
Mansoor Chaudhry tinha um estúdio de música no Reino Unido. Aos 26 anos, um motorista 
de van furou o sinal vermelho e bateu em sua moto. Mansoor sofreu lesões horríveis e foi 
transportado de helicóptero ao hospital mais próximo, onde foi declarado morto duas horas 
depois. Grace Mbuli Kithiki viajava na carroceria de um caminhão no Quênia quando o veículo 
capotou e rodou mais de três vezes. Ela sabia que aquela não era uma forma segura de viajar, 
mas era a única opção disponível naquela região. Grace está em uma cadeira de rodas agora, 
sentindo dores agudas e incômodos nas costas. Ela tenta manter-se animada, mas ainda acha 
difícil lembrar-se de como sua vida era antes do acidente. Grace andava normalmente antes, mas 
agora não consegue mais3. 

Essas tragédias causam um grande trauma nos jovens. Acidentes de trânsito continuam sendo 
a maior causa de morte de jovens de 15 a 29 anos de idade no mundo. Mais de 1.000 jovens 
perdem suas vidas nas rodovias do mundo todos os dias. Todos eles são futuros pais, mães, 
médicos, trabalhadores, professores e artistas. E se cada um deles tivesse apenas dois sonhos, 
estaríamos perdendo mais de 2.000 sonhos por dia. 

A boa notícia é que o mundo não está mais ignorando essa crise. Mais de 100 governos do 
mundo todo assinaram uma resolução da Assembleia Geral da ONU para dedicar 10 anos, de 
2011 a 2020, à segurança no trânsito. Ao mesmo tempo, cada vez mais jovens do mundo todo 
estão percebendo a magnitude do problema. Em resposta, muitos de nós começamos a agir, 
conscientizando todos à nossa volta e incentivando os nossos líderes a tomar ações decisivas para 
evitar lesões causadas por acidentes de trânsito. 

Este Kit de Ações de Segurança no Trânsito para Jovens tem como objetivo apoiar esse 
movimento, apresentando a questão da segurança no trânsito a jovens e organizações de 
jovens e fornecendo o conhecimento necessário para implementar projetos de segurança 
no trânsito. O Kit é uma das contribuições da YOURS para a Década de Ação. É a primeira 
publicação da YOURS, além de ser o principal documento a ser usado nas nossas atividades 
de desenvolvimento de capacidades. A YOURS também divulgará o Kit por meio da rede global 
de jovens, apoiará sua tradução para o maior número possível de idiomas e incentivará sua 
utilização e adaptação por parte de jovens do mundo todo.

Chegou a hora de erguer a voz para que seja ouvida. Temos o direito de participar da solução, 
não sendo apenas vítimas dessa crise. Também temos a responsabilidade de agir para evitar 
ainda mais sofrimento. Não importa quem você é ou de onde vem, a sua vida é preciosa. 
Devemos fazer a nossa parte para proteger a nós mesmos e as pessoas à nossa volta.

‘Mais de 30% das vítimas de acidentes 
de trânsito são crianças e jovens com 
menos de 25 anos de idade.’ 

‘Mais de 100 países do mundo todo 
assinaram uma resolução da ONU 
para dedicar 10 anos, de 2011 a 2020, à 
segurança no trânsito.’
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Introdução 
Tudo sobre este Kit 

Década de Ação pelo Trânsito 
Seguro 2011-2020
Em 2010, durante a 65ª Assembleia Geral das Nações Unidas, governos do mundo todo tomaram a decisão histórica 
de aumentar as ações voltadas à crise de segurança no trânsito no decorrer da próxima década. Adotaram uma 
resolução, anunciando a Década de Ação pelo Trânsito Seguro, de 2011 a 2020.

No decorrer dessa Década, países do mundo todo comprometeram-se a realizar diversas atividades para tornar o trânsito 
mais seguro. Essas atividades incluem o desenvolvimento e a aplicação de leis que limitam a velocidade, reduzem o 
consumo de álcool e aumentam o uso de cintos de segurança, recursos de segurança para crianças e capacidades de moto. 
Além disso, também agirão no sentido de aprimorar o atendimento emergencial de traumas, revisar os padrões de segurança 
viária e de veículos e promover educação sobre segurança no trânsito. Em preparação para a Década, desenvolveu-se um 
Plano Global para estabelecer uma estrutura geral de atividades.

Para mais informações, visite www.who.int/roadsafety/decade_of_action e www.decadeofaction.org. 

O Kit de Ações de Segurança no Trânsito para Jovens é voltado para jovens do mundo todo, 
independentemente de sua localização, histórico ou experiência. Além disso, é um recurso de grande 
utilidade para jovens e organizações de jovens que já atuam na área de segurança no trânsito

O Kit consiste em três partes. A primeira parte traz informações sobre a crise global de segurança no 
trânsito, com foco especial nos jovens. A segunda é um guia de como participar. Ele apresenta ideias 
do que você pode fazer, além de fornecer informações básicas necessárias para que você implemente 
os seus próprios projetos de segurança no trânsito. A terceira parte contém um conjunto de instruções 
relativas às principais ações e processos que podem garantir o sucesso do seu projeto: estabelecimento 
de parcerias; participação da comunidade; rede de contatos; e arrecadação de fundos. A fim de inspirá-
lo, o Kit também traz ótimos exemplos de projetos realizados por outros jovens.

O Kit tem como objetivo ser um guia simples para aumentar a participação dos jovens na área de 
segurança no trânsito. Portanto, não abrange tópicos de forma detalhada, mas apresenta informações 
resumidas e indica onde você pode encontrar mais informações. Ao longo do texto, você verá palavras-
chave destacadas, com as definições correspondentes apresentadas no glossário, na pág. 44. Para 
mais informações sobre segurança no trânsito e para ajudá-lo a implementar o seu projeto de segurança 
no trânsito, consulte todas as referências usadas na elaboração deste Kit, bem como os materiais 
adicionais listados na seção de Referências do site da YOURS, www.youthforroadsafety.org/resources. 

Esperamos que você goste de ler este Kit e que ele lhe seja útil. O seu feedback é muito importante 
para nós. Compartilhe suas opiniões, dúvidas e ideias. Você pode entrar em contato conosco por meio 
do nosso site, www.youthforroadsafety.org, ou procurando “Youth for Road Safety” (Juventude pela 
Segurança no Trânsito) no Facebook e no Twitter. 

Como usar este Kit 
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Parte 1
A crise global de segurança no trânsito
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Lesões causadas por acidentes de trânsito como uma questão cada vez mais preocupante de 
saúde pública

- Em todo o mundo, lesões causadas por acidentes de trânsito resultam em 1,3 milhão de mortes e 20-50 
milhões de lesões por ano. Algumas dessas lesões levam a incapacidades que duram para o resto da 
vida, como lesões cerebrais e da coluna vertebral4.  

- Lesões por acidentes de trânsito são a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade.

- A menos que ações sérias sejam tomadas, espera-se que as mortes causadas por acidentes de trânsito 
cresçam 67% até 2020 e tornem-se a quinta maior causa de mortes até 2030. Se isso acontecer, 
acidentes de trânsito serão responsáveis por um número estimado de 1,9 milhão de mortes por ano até 
2020 e 2,4 milhões de mortes por ano até 2030 5,6.  

Lesões causadas por acidentes de trânsito como uma ameaça ao desenvolvimento sustentável 

- A maioria dos países investe na construção e aprimoramento de seus sistemas de infraestrutura 
rodoviária. O transporte melhora a qualidade de vida, pois permite que as pessoas tenham acesso a 
áreas importantes da vida, como emprego, educação e saúde. Entretanto, as medidas de segurança 
devem ser aliadas ao desenvolvimento da infraestrutura rodoviária, do contrário, o transporte pode ter 
um preço muito alto. 

- Mais de 90% das mortes causadas por acidentes de trânsito ocorrem em países de baixa e média renda. 
Estima-se que o número de mortes nesses países aumentará mais que em qualquer outro lugar do 
mundo no futuro4. 

- Acidentes de trânsito têm um alto custo não apenas em termos de vida, mas também financeiramente. 
O custo monetário global das lesões causadas por acidentes de trânsito supera US$500 bilhões por 
ano, ou 1-3% do Produto Interno Bruto (PIB) de cada país. Isso reflete os custos referentes a tratamento 
médico, reabilitação, perda de produtividade (menos dias de trabalhos), despesas judiciais e muito 
mais. Os acidentes de trânsito exigem que países de baixa e média renda desembolsem quantias que 
excedem os fundos que recebem como auxílio oficial para o desenvolvimento4.  

- Mais de metade das mortes causadas por acidentes de trânsito ocorrem entre indivíduos de 15 a 44 
anos de idade e 73% dos que perdem a vida são do sexo masculino3. Isso significa que as vítimas 
estão no início da vida adulta e, muitas vezes, são os responsáveis pela sobrevivência de suas famílias. 
Sua morte pode enterrar suas famílias ainda mais na pobreza. Em âmbito nacional, isso levará a perdas 
maiores de produtividade e mão-de-obra, o que pode ameaçar consideravelmente a sustentabilidade 
econômica de um país.

Lesões causadas por acidentes de trânsito como uma questão de igualdade social 

- Além de todos os problemas que enfrentam, as pessoas que vivem em condições econômicas escassas 
correm um risco maior de sofrer lesões por acidentes de trânsito por diversos motivos, incluindo rodovias 
em pior estado, menos conscientização e educação, e menos acesso a serviços de saúde de qualidade.

- Até 2020, prevê-se que as mortes aumentem 80% em países de baixa e média renda e diminuam 30% 
em países de alta renda. 

- Quase 50% das vítimas de acidentes são usuários mais vulneráveis de rodovias, como pedestres e 
ciclistas4.

- Lesões por acidentes de trânsito afetam mais os pobres, mesmo nos países de alta renda5. Por exemplo, 
no Reino Unido e na Suécia, indivíduos mais pobres têm uma probabilidade maior de envolver-se em 
acidentes que os mais ricos.

Parte 1
Alcance do problema 

Saúde pública: 
A ciência e a arte de 

promover a saúde, evitar 
doenças e prolongar a vida. 

 
Desenvolvimento 

sustentável: 
Um processo de mudança 

que satisfaz as necessidades 
do presente sem 

comprometer a capacidade 
de gerações futuras de suprir 
suas próprias necessidades.

Igualdade social: 
Um estado no qual 

os habitantes de uma 
comunidade têm acesso 

justo às áreas de educação, 
emprego, saúde e outros 

recursos, sendo que os 
indivíduos mais pobres não 

correm um risco maior diante 
de ameaças como doenças, 

por exemplo, devido à sua 
baixa renda.

Nos tempos de hoje, em que o mundo se depara 
com diversos problemas, como a fome, a pobreza, 
desastres naturais e guerras, por que se focar na 
segurança no trânsito? Não existem coisas mais 
importantes que merecem atenção? Esta seção explica 
de forma resumida como as lesões causadas por 
acidentes de trânsito ameaçam a saúde pública, o 
desenvolvimento sustentável e a igualdade social, e os 
motivos pelos quais essa crise global merece atenção 
agora.

Alcance do problema 
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Parte 1
Alcance do problema

Lesões por 
acidentes 
de trânsito 
causam 1,3 
milhão de 
mortes por 
ano.

Acidentes 
de 
trânsito 
causam 
20-50 
milhões 
de lesões 
por ano.

Acidentes 
de 

trânsito 
são a 

principal 
causa de 

morte 
entre 

jovens de 
15 a 29 

anos de 
idade.

Espera-se que 
as mortes 
causadas por 
acidentes 
de trânsito 
cresçam 67% 
até 2020, a 
menos que 
ações sérias 
sejam tomadas.

Mais de 90% das 
mortes causadas 
por acidentes de 
trânsito ocorrem 
em países de 
baixa e média 
renda.

Quase 50% 
das vítimas 
de acidentes 
são usuários 
mais 
vulneráveis 
de rodovias, 
como 
pedestres e 
ciclistas.

Lesões por 
acidentes de 
trânsito geram 
uma despesa de 
mais de US$500 
bilhões por ano.
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Parte 1
Lesões causadas por acidentes de trânsito a jovens

Jovens de menos de 25 anos de 
idade são as principais vítimas de 
acidentes de trânsito no mundo. 
Mais jovens de 15 a 29 anos de idade 
morrem de acidente de trânsito que 
de HIV/AIDS, malária, tuberculose 
ou homicídio. Isso significa que a 
segurança no trânsito é uma ameaça 
séria aos jovens, independentemente 
de onde estejam.

Esta seção traz mais informações 
sobre o problema e explica os 
motivos pelos quais os jovens correm 
mais riscos.

Lesões causadas por 
acidentes de trânsito a 
jovens

Histórias de destaque

Projeto: Segurança no Trânsito,
do Parlamento Nacional da Juventude 
(NYP, na sigla em inglês) 
Onde: Gâmbia
Ideia geral: Usar o fórum 
do Parlamento Nacional da 
Juventude para conscientizar 
as pessoas da segurança no 
trânsito e mobilizar os jovens
para que ajam.

Como foi feito: O Parlamento Nacional da Juventude firmou uma parceria com a Sociedade da Cruz 
Vermelha da Gâmbia para abordar a segurança no trânsito. Juntos, eles atingiram milhares de jovens por 
meio de atividades de desenvolvimento de capacidades, participação da comunidade e campanhas na mídia. 
Eles também envolveram o governo e colaboraram com outras partes interessadas a fim de influenciar a 
política do governo. Como resultado, foi criada a Lei de Trânsito de 2008 da Gâmbia, que tornou obrigatório o 
uso de cintos de segurança em veículos e proibiu o uso de celulares ao volante. 

Mensagem principal: Estruturas formais, como parlamentos ou grupos de pressão, podem ser canais 
poderosos para divulgar a mensagem da segurança no trânsito e atrair a atenção do governo para o assunto.

Mais informações: youthgambia@yahoo.com
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Parte 1
Lesões causadas por acidentes de trânsito a jovens

Para mais informações:
Youth and Road Safety (“Segurança no trânsito para jovens”). Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2007. Disponível na seção de Recursos do site da YOURS.

Contexto ambiental 
Por exemplo: 
- Rodovias que não satisfazem as necessidades de todos os 

seus usuários, como pedestres e crianças 
- Pedestres e ciclistas compartilhando a rodovia com veículos 

motorizados 
- Aplicação insuficiente de leis de segurança 

Por que os jovens correm mais riscos?  

Três fatores principais fazem com que os jovens corram mais riscos de acidente de 
trânsito no mundo: idade, inexperiência e gênero. Isso além dos fatores que colocam 
todas as faixas etárias em risco, incluindo a falta de leis de segurança no trânsito, 
aplicação insuficiente das leis existentes e estradas e veículos em más condições.  

O que sabemos? 

- Lesões por acidentes de trânsito são a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade, 
mais ainda que HIV/AIDS e tuberculose.

- Mais de 30% das mortes e lesões causadas por acidentes de trânsito envolvem pessoas de menos de 25 
anos de idade.

- Entre os motoristas, jovens do sexo masculino de menos de 25 anos de idade têm uma probabilidade pelo 
menos três vezes maior de morrer que jovens do sexo feminino da mesma idade7.

- A maioria dos jovens que morrem de acidente de trânsito vivem em países de baixa e média renda e são 
usuários mais vulneráveis de rodovias, como pedestres, ciclistas, motociclistas e usuários de transporte 
público.

- A condição socioeconômica de sua família afeta a probabilidade de uma criança ou jovem morrer ou sofrer 
lesões causadas por acidentes de trânsito. Os que vivem em condições econômicas de pobreza, tanto nos 
países ricos quanto nos pobres, correm mais riscos7.

Inexperiência

Motoristas novos precisam pensar sobre suas ações ao 
volante, o que pode causar sobrecarga mental e distração.

Eles são menos capazes de perceber riscos, controlar o 
veículo ou tomar decisões.

Idade

Os jovens: 
- São menos capazes de avaliar riscos 
- Exploram seus limites 
- Sobrestimam suas habilidades
- Demonstram níveis altos do comportamento de busca de 

sensações  
- São influenciados por outros jovens

Gênero 

Jovens do sexo masculino têm uma tendência maior ao 
comportamento de busca de sensações e a assumir riscos É 
mais provável que eles sobrestimem suas habilidades. 
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Como os acidentes acontecem  

O sistema de trânsito consiste em três partes: a rodovia e o ambiente 
à sua volta, o veículo e o indivíduo (o usuário da rodovia). As 
características desses componentes e a interação entre eles afetam 
os acidentes de trânsito e as lesões resultantes deles. Por exemplo, 
uma pessoa dirigindo em uma rodovia sem iluminação, em um 
carro com freios ruins ou sem usar o cinto de segurança tem uma 
probabilidade maior de sofrer uma lesão grave que alguém dirigindo 
em uma rodovia bem iluminada, em um carro em boas condições e 
usando o cinto de segurança.

Como foi feito: Após a Assembleia Mundial da Juventude pela Segurança no Trânsito, realizada em 2007, 
os delegados canadenses ficaram mais motivados que nunca. Eles formaram o CRSYC e criaram um plano 
estratégico, cujo propósito era fazer com que agências governamentais e ONGs se envolvessem com os 
jovens. O grupo conseguiu ganhar representação na Associação Canadense de Profissionais de Segurança 
no Trânsito, no Comitê Global de Segurança no Trânsito e no Comitê de Planejamento para a Conferência 
Multidisciplinar de Segurança no Trânsito do Canadá. Eles opinaram, contribuíram para o trabalho desses 
grupos e já influenciaram políticas e programas de segurança no trânsito. 

Mensagem principal: Os jovens podem envolver-se na tomada de decisões em todos os níveis. É 
essencial firmar parcerias fortes com importantes organizações, manter o foco em seus objetivos e uma boa 
comunicação com as partes interessadas.

Mais informações: chair@youthroadsafety.ca, www.youthroadsafety.ca

Histórias de destaque 

Projeto: Comitê da Juventude pela Segurança 
no Trânsito do Canadá (CRSYC, 
na sigla em inglês) 
Onde: Canadá
Ideia geral: Representar os 
jovens do Canadá em iniciativas 
e organizações nacionais de 
segurança no trânsito.

Matriz de Haddon 

Como os acidentes acontecem

Erros humanos são responsáveis pela maioria dos acidentes de trânsito, mas esses erros não podem 
ser eliminados por completo. Seres humanos cometem erros. As outras partes do sistema de trânsito, 
o veículo e o ambiente ao redor da rodovia, devem ser projetadas e administradas a fim de minimizar o 
risco de lesões e morte na hipótese de um acidente ocorrer. Por exemplo, acidentes que ocorrem em 
rodovias com limites de velocidade adequados e devidamente aplicados têm uma menor probabilidade 
de causar lesões graves.

Examinar as lesões causadas por acidentes de trânsito através de uma lente cronológica também 
ajuda: antes (pré-acidente), durante e após (pós-acidente). Por exemplo, na fase pré-acidente, 
podemos considerar uma pessoa que está usando o cinto de segurança ou um capacete, um veículo 
em boas condições e rodovias que seguem os padrões de segurança. Durante o acidente, o design 
de proteção contra acidentes do veículo pode evitar lesões graves ou morte. Após o acidente, a 
disponibilidade de serviços médicos emergenciais de qualidade pode salvar a vida de uma pessoa. 

Se combinarmos a linha do tempo com as partes do sistema de trânsito, obteremos a Matriz de 
Haddon abaixo. A Matriz é uma forma básica de entender os fatores que contribuem para o número 
e o resultado dos acidentes de trânsito, podendo ser usada para calcular quantas mortes e lesões 
podem ser reduzidas. Por exemplo, além de instruir uma criança a não correr ao atravessar a rua no 
caminho até a escola (abordando o comportamento humano na fase pré-acidente), podemos trabalhar 
no sentido de desacelerar o trânsito nas áreas próximas a escolas (abordando o ambiente da rodovia 
na fase pré-acidente) de modo que, se uma criança for atropelada, as lesões serão menos graves8. 

FATORES 

FASE HUMANOS VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS 

AMBIENTE 

Informação 
Atitudes 
Deficiência 
Ação da polícia 

O uso de dispositivos de 
proteção
Deficiência 

Limites de ocupantes 
Outros dispositivos de segurança 
Design de proteção contra 
acidentes 

Objetos de proteção contra 
acidentes nos acostamentos 

Adequação a rodovias 
Iluminação
Freios 
Condução 
Controle da velocidade 

Plano rodoviário e layout 
das rodovias
Limites de velocidade 
Recursos para pedestres 

Noções de primeiros socorros 
Acesso a paramédicos 

Facilidade de acesso 
Risco de incêndio 

Recursos para resgate
Congestionamento

Pré-acidente Prevenção de 
acidentes 

Acidente Prevenção 
de lesões 
durante o 
acidente 

Pós-acidente Suporte à 
vida 
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Principais fatores de risco

Dica
No seu país, ou mesmo na sua área específica, pode ser que um ou outro desses fatores seja o principal responsável por lesões causadas por acidentes de 
trânsito entre os jovens. Descubra quais são os fatores de risco predominantes na sua área e o que está sendo feito em relação a eles.

- Não usar o cinto de segurança
- Velocidade excessiva 
- Consumo de álcool e drogas 
- Não usar capacetes 
- Distração ao volante 
- Cansaço
- Falta de visibilidade suficiente nas 
  rodovias

Há vários fatores de risco que 
contribuem para lesões causadas 
por acidentes de trânsito entre 
os jovens. Nas páginas a seguir, 
analisaremos cada um dos 
seguintes fatores para entender 
melhor o problema.

Principais fatores de risco
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Vou só ali na 
esquina, 
bem devagar.

A maioria dos 
acidentes acontece 
dentro de um raio de 
4km de casa e a 
velocidades inferiores 
a 60 km /h9.

O cinto de segurança é
desconfortável e limita
os movimentos.

Será mesmo? O cinto de segu- 
rança pode ser desconfortável
no començo, mas você se a-
costuma com ele. Quanto a li-
mitar os movimentos, é exata-
mente para isso que ele serve!

Estou no banco de trás, só os
passageiros da frente preci-
sam usar o cinto de segurança

Você não pode estar falando sério. 
Passageiros sentados no banco traseiro 
sem o cinto de segurança são una ameaça
não apenas para si próprios, mas também
para quem estiver sentado nos bancos 
dianteiros. Na hipótese de um acidente, 
eles podem ser lançados contra a parte de
trás dos assentos dianteiros ou atingir ou-
tros passageiros, causando lesões.

O meu carro tem air
bags, não preciso do
cinto de segurança.

Bom, na verdade… Leia o que diz no air 
bag: SRS, sigla em inglês para sistema 
complementar de limitação de movimen-
tos. Os air bags não são projetados para 
funcionar por si só, mas para complemen-
tar o trabalho dos cintos de segurança.   
A contrário do cinto de segurança, o air 
bag não evitará que você seja lançado 
para fora do carro, podendo, aliás, causar 
lesões graves em acidentes de forte 
impacto. O cinto de segurança é, de 
longe, a proteção mais importante que 
você pode ter em um acidente.

Se ocorrer um acidente e o 
carro começar a pegar fogo 
ou cair na água, o cinto de se-
gurança pode prender-me.

Boa tentativa, mas… Acidentes 
envolvendo incêndios ou água 
representam menos de 1% de todos os 
acidentes. Em um acidente sério desse 
tipo, sem o cinto de segurança, você 
pode morrer ou sofrer lesões graves 
antes de enfrentar os desafios 
relacionados ao incêndio ou água. Você 
pode soltar o cinto de segurança, se 
necessário. Aliás, se você estiver 
submerso em água, manter o cinto de 
segurança pode ajudá-lo a escapar, pois 
estabilizará o seu corpo enquanto você 
estiver tentando abrir a porta ou a janela.

O cinto de segurança 
pode machucá-lo em 
um acidente.

Hummm. Não usar o cinto e segurança pode 
machucá-lo muito mais. O cinto de segurança 
serve  para prendê-lo no seu assento e evitar 
que vôce seja lançado contra o volante ou a 
parte e trás do assento dianteiro, ou mesmo 
para fora do carro. Três quartos das pessoas 
que são lançadas para fora do carro em um 
acidente morrem. O cinto de segurança 
raramente causa lesões e, quando causam, 
geralmente são hematomas superficiais9. 

Parte 1 
Principais fatores de risco 

Não usar o cinto de segurança

O cinto de segurança salva vidas: sabe-se agora que 
apenas usar o cinto de segurança já salvou mais vidas que 
qualquer outro recurso de segurança contra acidentes de 
trânsito da história. 

Você ainda tem uma desculpa para não usar o cinto de 
segurança? A seguir, algumas desculpas comuns e o 
motivo pelo qual elas simplesmente não colam. 
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Principais fatores de risco 

Quando mais rápido você estiver, mais 
provável é que você se envolva em um 
acidente10.

Quando mais alta for a sua velocidade, 
mais distância você percorrerá enquanto 
toma decisões e age para evitar uma 
colisão. Portanto, a sua reação será mais 
tardia. Além disso, quando mais rápido 
você estiver, mais tempo levará até que 
o veículo pare quando você frear. Isso 
significa que as chances de evitar uma 
colisão ficam cada vez menores à medida 
que a sua velocidade aumenta.

Velocidade 

Acidentes a velocidades altas causam 
lesões mais graves que acidentes a 
velocidades mais baixas10.

Quanto mais alta for a velocidade, 
mais energia cinética ou mecânica será 
carregada pelo veículo e por você (o 
motorista ou os passageiros). Portanto, 
mais energia será liberada em uma 
colisão com outro veículo ou objeto 
imóvel, como uma árvore ou parede. 
Parte da energia liberada será absorvida 
pelos objetos envolvidos no acidente e 
outra parte será absorvida pelo corpo 
humano, causando lesões. O corpo 
humano é vulnerável, sendo capaz de 
lidar apenas com uma quantidade limitada 
de energia sem sofrer lesões graves. 
Quanto mais energia, maior será o dano.

Pedestres, ciclistas e pessoas em 
veículos mais leves sofrerão lesões mais 
graves se atingidas por um veículo a uma 
velocidade alta.

Na hipótese de uma colisão, uma parte 
maior da energia liberada será absorvida 
pelo lado “mais leve”, seja um pedestre, 
um ciclista ou um veículo menor, devido 
à grande diferença de massa. Além 
disso, pedestres e ciclistas estarão 
completamente desprotegidos, ao 
contrário de indivíduos dentro do corpo 
metálico de um veículo, com um cinto de 
segurança e air bags.

Fato  1

Saiba mais 
A Sociedade Real para a Prevenção de Acidentes do Reino Unido criou as “dez melhores dicas para manter o limite de 
velocidade”, disponíveis na seção de Recursos do site da YOURS.

Por quê? 

Fato 2

Por quê? 

Você sabia que...? 
A 50 hm/h, um veículo em movimento 
tem quase a mesma energia que 20 balas 
disparadas por uma arma. Qualquer 
um dos passageiros dentro do carro 
tem a mesma energia que duas balas 
disparadas. Portanto, se um carro a 50 
km/h com apenas um motorista atingir 
um pedestre, será o mesmo que 22 balas 
atingindo essa pessoa.

Como foi feito: A ONG Fondei Ma Bori juntou-se à Fundação FIA para o Automóvel e a Sociedade, que 
forneceu recursos para recrutar 100 educadores. O projeto ajudou a conscientizar cerca de 25.000 jovens em 
escolas e universidades do Níger de questões como o uso de capacetes, evitar dirigir após consumir álcool e 
visibilidade. Por meio de seus esforços, a Fondei Ma Bori também conseguiu influenciar o governo a melhorar 
a aplicação da lei relativa ao uso de capacetes para motociclistas.

Mensagem principal: Não tenha medo de abordar doadores e pedir financiamento: com o apoio deles, a 
sua mensagem pode ter um alcance nacional.
 
Mais informações: chilien2004@yahoo.fr, ong.fondeimabori@gmail.com

Histórias de destaque 

Projeto: Fondei Ma Bori 
Onde: Níger
Ideia geral: Educar os 
jovens quanto à segurança 
no trânsito, usando uma 
abordagem de igual para 
igual. 

Fato 3

Por quê? 
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Principais fatores de risco 

Consumo de álcool e drogas
O consumo de álcool e drogas por parte dos usuários de rodovias resulta 
em uma taxa de acidentes mais elevada. Essas substâncias afetam o 
comportamento e a faculdade de juízo do ser humano. Ninguém é habilidoso 
o bastante, grande o bastante nem esperto o bastante para evitar os efeitos. 
As seguintes perguntas e respostas ajudam a explicar mais sobre os efeitos 
do álcool e outras drogas.

Como foi feito: Conversar com jovens sobre álcool, drogas e segurança no trânsito não é fácil. O Vida 
Urgente usou uma abordagem de igual para igual: jovens conversando com jovens sobre dirigir depois de 
beber de maneira amigável e não autoritária. 

Mensagem principal: Conversar com os jovens usando sua própria linguagem é uma forma eficaz de 
difundir mensagens relativas à segurança no trânsito.

Mais informações: www.vidaurgente.org.br, vidaurgente@vidaurgente.org.br

Histórias de 
destaque
Projeto:  Madrugada Viva  – 
Vida Urgente
Onde: Brasil
Ideia geral: Incentivar jovens 
que gostam de frequentar festas 
e boates a tomar decisões mais 
seguras e não beber nem usar 
drogas antes de dirigir.

A Concentração de Álcool 
no Sangue é uma medição 
do teor alcóolico no sangue. 
Pode ser expressa com 
unidades diferentes de 
volume e massa. Por 
exemplo, uma 
concentração de 0,05 
g/100 ml significa que a 
cada 100 ml de sangue, há 
0,05 gramas de álcool.

Muitos países estão 
aplicando limites de 
concentração de álcool no 
sangue para reduzir lesões 
causadas por acidentes de 
trânsito. A polícia pode 
parar qualquer motorista 
para verificar a 
concentração de álcool em 
seu sangue. Tudo que o 
motorista precisa fazer é 
soprar em um dispositivo 
denominado "bafômetro", 
que detecta a quantidade 
de álcool presente no seu 
sangue. 

Você sabia 
que...? 
Motoristas com uma 
concentração acima de 
0,05 g/100 ml têm uma 
probabilidade 40% maior 
de envolver-se em 
acidentes que aqueles 
que não consumiram 
álcool. Com uma 
concentração de 0,1 
g/100 ml, a taxa de 
acidentes é quase quatro 
vezes mais alta e até 20 
vezes mais alta com uma 
concentração igual ou 
superior a 0,15 g/100 
ml13

P: Como o álcool afeta a condução de veículos? 
R: Mesmo uma quantidade pequena de álcool pode ter os seguintes efeitos:

- Má coordenação: dificuldade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, dificuldade de dirigir 
o carro. 

- Tempo de reação mais lento: reações mais lentas quando algo inesperado ocorre (um carro 
aproximando-se pela lateral, pessoas atravessando a rua).  

- Mau julgamento: dificuldade de julgar o comportamento de outras pessoas, bem como o seu 
próprio (incluindo velocidade, distâncias e movimento), e estimar riscos.

- Concentração, memória, visão e audição reduzidas: focar-se apenas na estrada à sua frente, 
perder a noção do que está acontecendo na região da sua visão periférica, não perceber as 
coisas que você vê e ouve. 

- Falso senso de confiança e superestimação de habilidades: sentir-se mais confiante e correr 
riscos que você normalmente não correria.  

Essa combinação de habilidade reduzida e correr mais riscos é uma mistura perigosa! 

P: Por que o álcool tem esse efeito? 
R: O álcool é um depressor do sistema nervoso, ou um “depressivo”. Ele tem um efeito de 
dormência no cérebro, tornando-o mais lento e menos capaz de concentrar-se.

P: Quanto tempo demora até que o efeito do álcool comece?
R: Após entrar no seu sangue, o álcool demora apenas 10 minutos para atingir o seu cérebro.  

P: Que quantidade posso tomar?  
R: Para ficar seguro, não beba nada se for dirigir. Pesquisas revelam que tomar apenas uma dose 
quintuplica o risco de morte ou lesão grave12.

Você não precisa estar bêbado para que o álcool afete a sua capacidade de dirigir. Suas 
habilidades de condução serão reduzidas mesmo que você se sinta completamente normal. O fato 
de estar desperto e ser capaz de manter uma conversa com seus amigos não significa que você 
está apto a dirigir com segurança.

P: Como posso reduzir a concentração de álcool no meu 
sangue? 
R: O único remédio para o álcool é tempo, permitir que o seu corpo neutralize o álcool. O fígado 
neutraliza o álcool a uma taxa de aproximadamente uma dose padrão por hora. 

Uma dose padrão contém cerca de 10 gramas de álcool. Os restaurantes geralmente servem 
álcool em doses de tamanho padrão. O vinho, porém, geralmente é servido em taças de 140 ml ou 
200 ml. Uma taça de 200 ml de vinho contém aproximadamente duas doses padrão. Os copos e 
taças usados em casa provavelmente serão maiores que a dose padrão. Os rótulos das bebidas 
alcóolicas às vezes mostram a quantidade de doses padrão que contêm.

Fazer exercícios, beber café, tomar banhos gelados, vomitar, respirar ar fresco e outras coisas 
podem ajudá-lo a sentir-se mais alerta, mas não reduzirão a concentração de álcool no seu sangue. 

Parte 1 
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Principales factores de riesgo

Você sabia 
que...? 
A concentração de álcool 
no sangue afeta a 
gravidade das lesões. 
Motoristas com mais de 
0,15 g/100 ml de álcool no 
sangue têm uma 
probabilidade cerca de 
duzentas vezes maior de 
morrer em acidentes de 
trânsito que motoristas 
sóbrios1313.

Você sabia 
que...? 
O consumo de álcool afeta 
todos os usuários de 
rodovias, incluindo 
motociclistas. Para 
motociclistas, uma 
concentração acima de 
0,05 g/100 ml aumenta o 
seu risco de acidente em 
até 40 vezes, em 
comparação com uma 
concentração zero15.  

Você sabia 
que...? 
Ingerir café ou 
energéticos não reduz a 
influência do álcool no 
seu corpo. Você pode se 
sentir mais alerta, mas 
esse efeito pode passar, 
deixando-o cansado e 
sonolento no meio do 
trajeto.

Como foi feito: O jovens do TeamAlert desenvolveram o De Witte Waas, uma campanha sobre os perigos 
de usar drogas e álcool antes de dirigir. Eles entraram em festivais de música para conversar com os jovens, 
distribuindo brindes para apoiar sua mensagem. A campanha começou em 2008 e atinge 97.000 pessoas 
por ano.

Mensagem principal: Pode ser difícil apresentar novas ideias ou conceitos às pessoas. Converse com os 
jovens em ambientes nos quais eles se sintam confortáveis. 

Mais informações: info@teamalert.nl, www.teamalert.nl  

Histórias de 
destaque 

Projeto: De Witte Waas - 
TeamAlert
Onde: Países Baixos 
Ideia geral: Focar-se em 
jovens presentes em festivais 
de música. 

P: Posso dirigir depois de beber se o meu hálito não 
estiver com cheiro de álcool?
R: Não. Na verdade, o álcool é inodoro. Não tem cheiro. Aquilo que você considera o cheiro 
do álcool é o cheiro de aditivos acrescentados às bebidas alcóolicas. Portanto, o fato de o 
seu hálito não estar com cheiro de álcool não significa que não há álcool no seu corpo e que 
você está seguro. 

P: Qual é o efeito de tomar remédios ou drogas na minha 
capacidade de dirigir? 
R: O tipo de droga ou remédio afeta a forma como a substância influencia a sua capacidade 
de dirigir:

- Remédios como codeína e benzodiazepinas (pílulas para dormir, tranquilizantes e 
remédios para ansiedade) podem resultar em distração, bem como má coordenação, mau 
julgamento e redução da capacidade de controlar o veículo14.

- Anfetaminas, ecstasy e cocaína são estimulantes; eles deixam os usuários mais enérgicos 
e alertas. Assim, os motoristas dirigem mais rápida e agressivamente, além de correrem 
mais riscos, mesmo com sua habilidade de condução reduzida: eles não conseguem muito 
bem controlar o veículo, medir distâncias, coordenar suas ações e tomar boas decisões14.

- Usuários de maconha sentem-se relaxados e eufóricos. Ficam “chapados”. Quando vão 
dirigir, isso significa que seu tempo de reação fica mais lento, sua coordenação diminui e 
sua memória é afetada14. 

P: Qual é o impacto de misturar álcool e drogas? ? 
R: Usar drogas com ou após ingerir álcool nunca é uma boa ideia. As pessoas que misturam 
álcool e drogas tem uma probabilidade duas vezes maior de envolver-se em um acidente que 
as pessoas que consomem apenas álcool. Motoristas com uma concentração acima de 0,08 
g/100 ml que misturam drogas e álcool têm uma probabilidade cem vezes maior de sofrer 
lesões em acidentes de trânsito13.

Lembre-se...

- Se você beber, não dirija. Mesmo apenas uma dose afetará o seu desempenho ao volante. 

- Planeje formas alternativas de voltar para casa antes de sair: deixe que alguém que não 
bebeu dirija, use o transporte público, pegue um táxi, durma na casa de alguém, peça aos 
seus pais ou outro adulto que o busque, etc. 

- Tenha um plano de emergência para saber o que fazer caso o seu plano original não 
funcione. 
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Não usar capacetes

O uso do capacete é a única forma eficaz de proteger-se. Então, por que tantos motociclistas 
e ciclistas saem por aí sem capacete? Abaixo, alguns mitos comuns e explicações sobre a 
realidade. 

Mito: Capacetes não passam de chapéus incapazes de proteger a cabeça.  
Realidade: Ao contrário dos chapéus, capacetes possuem quatro componentes principais 
que, juntos, protegem a sua cabeça contra lesões: um casco externo rígido; um forro para 
absorção de impactos; um enchimento que garante o conforto; e um sistema de retenção com 
presilha. Somente capacetes testados contra impactos e aprovados conforme certos padrões 
governamentais de segurança devem ser usados.

Mito: Os capacetes bloqueiam a visão.   
Realidade: Capacetes que cobrem todo o rosto podem reduzir a sua visão quando você olha 
para baixo, mas não é isso que importa. O mais importante é a sua capacidade de ver o que 
está ocorrendo nas laterais, na sua visão periférica, e isso não é afetado pelo uso do capacete. 
Os capacetes permitem-lhe ver tudo o que está acontecendo ao seu redor.  

Mito: O capacete não lhe permite ouvir perigos; portanto, você está mais seguro sem ele.   
Realidade: Os capacetes diminuem sons e ruídos, mas não os eliminam. Testes comprovam 
que todos os sons podem ser ouvidos claramente com o uso do capacete; então, você não 
precisa se preocupar com não ouvir sinais de perigo. Além disso, os capacetes também 
protegem as suas orelhas dos sons do vento e danos ao tímpano que podem ocorrer a 
velocidades acima de 100 km/h.

Mito: Não há motivos para usar um capacete a velocidades baixas.     
Realidade: Mesmo a velocidades baixas, a força com a qual a sua cabeça atingirá outras 
superfícies pode resultar em lesões graves.

Para mais informações 
www.asiainjury.org
www.helmetvaccine.org

Em uma moto ou bicicleta, o seu corpo fica totalmente 
exposto, sem uma estrutura metálica para protegê-lo e sem 
um cinto de segurança para prendê-lo ao assento. A maioria 
das lesões causadas por acidentes de moto ocorrem na 
região da cabeça. Na Europa, lesões na cabeça representam 
cerca de 75% das mortes entre usuários de motos. Esse 
número chega a 88% em países de baixa e média renda16. 
Mesmo as lesões na cabeça que não resultam em morte 
podem ter um  impacto a longo prazo.

Você sabia 
que...? 
Em muitos países de baixa 
e média renda, a maioria 
das mortes por acidente 
de trânsito ocorre entre 
motociclistas. Por 
exemplo, na Índia, 27% 
das mortes no trânsito 
ocorrem entre usuários de 
veículos motorizados de 
duas rodas. 
Esse número chega a 
70-90% na Tailândia e 
cerca de 60% na 
Malásia16.

Você sabia 
que...? 
As motos são o principal 
veículo usado para 
transporte em muitos 
países de baixa e média 
renda. Por exemplo, na 
Índia, 69% do número 
total de veículos 
motorizados são veículos 
motorizados de duas 
rodas, como motos16.
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Distração ao volante
Realizar várias tarefas e dirigir ao mesmo tempo não funciona. 
Mesmo para motoristas habilidosos e experientes, dirigir 
com segurança exige o uso de toda ou grande parte da sua 
capacidade mental: não é difícil distrair-se enquanto dirige.  
Por exemplo, se você estiver ao telefone, uma das suas mãos estará segurando o aparelho; a sua mente 
estará focada na conversa; a sua atenção estará nos sons vindos do telefone; e, embora os seus olhos 
estejam na rodovia, você não estará realmente “vendo” o que está acontecendo à sua volta. Usar fones 
de ouvido não resolverá o problema. Você ainda terá que apertar o botão para atender a chamada; a sua 
atenção ainda estará na voz da pessoa com a qual você estiver falando, a sua mente estará processando 
o que você ouvir e você estará pensando em como responder. A única distração evitada é o fato de 
segurar o telefone com a mão. 

Como resultado, os motoristas que utilizam celulares para conversar, enviar mensagens de texto ou 
navegar na Internet são menos capazes de permanecer na faixa correta, detectar mudanças à sua volta 
e reagir a tempo. Enquanto falam ao telefone, os motoristas também têm uma probabilidade maior de 
exceder o limite de velocidade e não manter uma velocidade constante. Enquanto enviam mensagens de 
texto, as pessoas têm a tendência de dirigir mais devagar, mas seu tempo de resposta mais lento e sua 
incapacidade de manter sua posição na faixa correta e avaliar as condições de tráfego tornam o envio de 
mensagens de texto ao volante extremamente perigoso. 

Como foi feito: A equipe da Juventude de Belize pela Segurança no Trânsito (BYRS, na sigla em inglês) foi formada 
após o primeiro Treinamento de Coordenadores da YOURS em 2014, durante o qual 19 jovens foram treinados 
quanto a questões de segurança no trânsito para jovens. Em seguida, o grupo formou sua própria organização 
não governamental e mobilizou-se para atingir mais de 2.000 jovens no país, por meio de suas próprias oficinas de 
segurança no trânsito. O tópicos abordados por eles incluíam conscientização sobre distração ao volante, velocidade 
excessiva, consumo de álcool e drogas e uso de cintos de segurança.
Mensagem principal: Jovens capacitados são incríveis agentes de mudança, podendo afetar imediatamente 
outros jovens por meio de mensagens robustas de igual para igual. 
Para mais detalhes: Visite a seção referente ao Programa de Desenvolvimento de Capacidades da YOURS em 
www.youthforroadsafety.org

Histórias de destaque

Projeto: Juventude de Belize pela 
Segurança no Trânsito
Onde: Belize
Ideia geral: Treinar os jovens 
de Belize quanto a questões de 
segurança no trânsito.

Para mais informações 
Uso de celulares: um problema crescente de distração ao volante. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2011, disponível na seção 
de Recursos do site da YOURS.

1
2
3
4

Você sabia 
que...? 

Há quatro tipos de 
distração16.

Distração visual é quando 
você tira os seus olhos da 
rodovia, mesmo que só por 
um segundo. 

Distração auditiva é quando 
a sua atenção está no que 
você está ouvindo.

Distração física é quando 
você tira as mãos
do volante.

Distração cognitiva é quando a 
sua mente se foca em outra 
coisa além da função de dirigir. 
Este tipo de distração é o mais 
arriscado em termos de acidente 
de trânsito.

Você sabia 
que...? 
Devido à necessidade de 
olhar para o telefone em 
vez da rodovia, enviar 
mensagens de texto ou 
usar um celular para ver 
seus e-mails ou navegar na 
Internet pode ter um 
impacto maior na sua 
capacidade de dirigir que 
consumir maconha.
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Ainda bem que o cansaço geralmente não surge de repente. Existem sinais que, se 
levados a sério, podem salvar a sua vida e a de outras pessoas.

Quando percebemos que estamos com sono, fazemos várias coisas para superar o 
cansaço:

- Beber café ou outras bebidas cafeinadas ou tomar pílulas de cafeína;

- Abrir as janelas ou ligar o ar-condicionado ou ventilador; 

- Conversar com outros passageiros no carro; 

- Comer;

- Parar o carro e fazer uma caminhada ou exercícios físicos;

- Ouvir música com o volume alto.

O problema é que NADA disso funciona. Essas soluções rápidas podem dar-lhe uma 
explosão de energia ou atenção por um tempo muito curto, mas seu efeito passa 
rápido e você se sentirá tão cansado e sonolento quanto antes, ou até mais. A única 
coisa que funciona é dormir o suficiente antes da viagem e tirar sonecas regularmente 
no caminho.

 Dicas de segurança 

 Não programe viagens que comecem antes do horário no qual você
 geralmente acorda ou após o horário no qual você geralmente vai 
 dormir.

 Durma bem antes de dirigir. 
 
 Planeje a sua viagem com antecedência. 

 Faça pausas regulares ao dirigir por períodos longos e, quando estiver
 cansado, pare o veículo em um local seguro e descanse.

 Se possível, dirija durante o dia. 
 
 Se estiver tomando algum remédio cujos efeitos colaterais incluam 
 sonolência, adie a sua viagem, peça a um amigo que dirija ou vá de 
 ônibus, trem ou táxi.  

Cansaço

Como foi feito: O Awladna, um grupo de jovens entusiasmados, criou uma propaganda de três minutos 
focada na importância de prender as crianças ao assentos do carro e observá-las atenciosamente nas 
rodovias. Sem orçamento, eles obtiveram a ajuda de amigos para comprar uma câmera profissional e um 
estúdio e andaram pela cidade toda, convencendo as pessoas a permitir que filmassem em suas casas e 
lojas. Sua propagando ganhou um prêmio no Festival de Cinema de Mascate, no Omã. Assista ao vídeo no 
Youtube (www.youtube.com/watch?v=B64cSxWa8g0).

Mensagem principal: Com um grupo de jovens comprometidos e trabalhadores, nada é impossível. Com 
criatividade e trabalho em equipe, é possível superar muitos obstáculos. 

Mais informações: www.awladnaoman.org

Histórias de destaque 

Projeto: Awladna, 
“Nossas crianças” 
Onde: Omã
Ideia geral: 
Conscientizar pais e 
filhos dos perigos que 
as crianças 
correm no trânsito.

É fácil convencer a si mesmo de que você ainda é capaz 
de concentrar-se na rodovia, apesar de estar cansado. 
Somente velhos e caminhoneiros dormem ao volante, 
certo? 
Infelizmente, isso não é verdade. Pesquisas revelam que 
o cansaço também afeta jovens e pode causar acidentes, 
pois diminui o tempo de reação, reduz a percepção e afeta 
o julgamento. 

- Bocejos frequentes.

- Olhos doloridos ou cansados.
 
- Tédio, irritabilidade ou ansiedade.

- Tempo de reação mais lento.

- Dificuldade de concentração.

- Você não verifica os retrovisores com 
tanta frequência. 

- Você sai da sua faixa.

- A sua velocidade fica inconsistente, 
ora mais rápida, ora mais lenta.

- Você freia de repente.

- Você perde uma saída ou curva. 

- Você começa a “ver coisas”.

- Você tem dificuldade de manter sua 
cabeça erguida ou seus olhos abertos.

Você sabia 
que...? 
Quando você começa a 
se sentir cansado ou 
sonolento, é quase 
impossível prever 
quando você cairá no 
sono.

Sinais de cansaço 
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Visibilidade
Uma regra de trânsito muito simples é: 

É improvável que consigamos evitar acidentes de trânsito se não pudermos ver a rodovia à nossa frente e o que está nela. 
Pedestres e ciclistas correm um risco maior de não serem vistos quando utilizam a mesma rodovia que veículos motorizados, 
principalmente se a iluminação for precária. Medidas simples, como usar roupas, acessórios e peças de cores vivas, podem deixá-lo 
mais visível para todos os usuários da rodovia8. 

Veja o que Ravi e Jenny fazem para manter sua visibilidade e segurança. 

veja e seja visto!

01
02

Ciclista- Ravi
1. Refletores frontais, traseiros e nas rodas 
2. Faróis de bicicleta
3. Jaqueta ou colete refletor 

Pedestre- Jenny
1. Roupas brancas ou claras 
2. Faixas refletoras.
3. Jenny caminha no sentido contrário
    ao tráfego, sempre em áreas bem
    iluminadas.

01 02
02 01

03

01

01

03

Você sabia 
que...? 
Devido ao seu tamanho 
e formato, é mais difícil 
ver veículos motorizados 
de duas rodas que 
outros veículos 
motorizados, mesmo 
durante o dia. Por 
exemplo, a maioria dos 
acidentes de moto na 
Malásia ocorre durante o 
dia8.

Você sabia 
que...? 
Luzes diurnas, aquelas 
usadas na parte frontal de 
veículos motorizados, 
aumentam a visibilidade 
durante o dia8.

Você sabia 
que...? 
Uma pesquisa realizada na 
Europa revelou que um 
terço das mortes de 
pedestres ocorreu porque 
eles não conseguiram ver o 
veículo que os atingiu, 
enquanto que dois quintos 
dos motoristas não 
conseguiram ver os 
pedestres8.

Você sabia 
que...? 
Capacetes brancos 
podem aumentar a 
visibilidade de 
motociclistas e ciclistas8.
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segurança no trânsito

Parte 2
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Seja um bom exemplo: a segurança no trânsito começa com VOCÊ 
A primeira coisa a fazer é agir para proteger a si mesmo e outras pessoas contra lesões no 
trânsito. Demonstre que você respeita a sua própria vida e a de outras pessoas, comportando-se 
sempre de forma segura. Às vezes, basta que outros jovens o vejam agir de forma responsável 
para que eles próprios comecem a fazer o mesmo. Por exemplo, você pode se comprometer a 
seguir os 10 passos sugeridos pela Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho (IFRC, na sigla em inglês). Veja o Cartão de Compromisso da IFRC abaixo.

  

Divulgue a mensagem 
Você não precisa ser um profissional nem estar formalmente envolvido na área para falar sobre 
segurança no trânsito. Divulgue a mensagem entre parentes, amigos, colegas de trabalho e 
qualquer outro conhecido. Compartilhe as informações contidas na primeira parte deste Kit. Tente 
explicar como os acidentes acontecem ou mostrar a eficácia de algumas medidas simples de 
segurança no trânsito. Tente usar auxílios audiovisuais, como fotos e vídeos, para ajudar a difundir 
a mensagem. Uma abordagem positiva, esperta, bem-humorada ou criativa tem mais chances de 
funcionar.  

Entre em contato com outras pessoas que estão agindo 
Procure pessoas que estejam fazendo algo pela segurança no trânsito, geralmente chamadas 
de agentes, e descubra se e como você pode colaborar. A sua busca pode seguir três direções 
principais: o governo, ONGs e empresas privadas. As instruções relativas à rede de contatos, na 
pág. 41, trazem exemplos de organizações com as quais você pode entrar em contato. 

Junte-se ao movimento global da juventude pela segurança no trânsito
Existe um movimento crescente de jovens pela segurança no trânsito, cujos membros são jovens 
assim como você. Você pode se juntar ao movimento por meio do site da YOURS. Você será 
levado a fontes importantes de informação para o seu trabalho e poderá entrar em contato com 
outros jovens do seu país, região ou do mundo. Você pode descobrir o que os outros estão 
fazendo e aprender com a experiência deles.  

Registre-se na seção “MINE” do site da YOURS 
Você pode demonstrar o seu trabalho para o mundo no site da YOURS. Inscreva-se ou registra a 
sua organização, crie o seu próprio perfil, descreva o trabalho que está fazendo e inclua material 
de apoio, como fotos e vídeos.

Parte 2
Por onde começar 

10 
COMPROMETO-ME A: 
 
→Usar o cinto de segurança 
→Usar um capacidade se for sair de moto 
→Dirigir a uma velocidade segura e a uma 

distância adequada às condições do momento 
→Não dirigir após consumir álcool ou drogas 
→Não usar celulares ao volante 
→Ficar visível na condição de pedestre ou ciclista 
→Conhecer e respeitar o código de trânsito 
→Manter o meu veículo em boas condições 
→Ter permissão e ser treinado para dirigir o meu 

veículo 
→Saber como reagir na hipótese de um acidente 

ocorrer 
 

Compromissos  
de  

Segurança no Trânsito 
 

Por onde começar
Agora que você sabe mais sobre a crise global de 
segurança no trânsito e os fatores que aumentam o 
número de acidentes de trânsito, o resto deste Kit tem 
como objetivo ajudá-lo a agira para tornar o trânsito 
mais seguro. Esta página trata de como começar.
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Depois de começar
Você pode fazer muito agora que já deu a partida. 
As próximas páginas trazem várias ideias para elevar 
o perfil da segurança no trânsito. A próxima seção 
descreve em detalhe como transformar qualquer 
uma dessas ideias em um projeto bem-sucedido de 
segurança no trânsito.  
Com tomadores de decisões e criadores de políticas

- Eduque os tomadores de decisões, chamando sua atenção para o problema de segurança no trânsito na 
sua área.

- Apresente a Declaração Mundial da Juventude pela Segurança no Trânsito e a Declaração da Juventude de 
Moscou aos tomadores de decisões e criadores de políticas e defenda sua implementação.

Essas Declarações podem ser encontradas na seção de Recursos do site da YOURS.

- Apresente os manuais de boas práticas publicados pela Colaboração das Nações Unidas para a Segurança 
no Trânsito aos criadores de políticas. Saiba mais sobre os manuais na pág. 27.

- Ache uma história pessoal de um líder que já passou por uma tragédia de família associada a acidentes de 
trânsito.

Com os jovens

- Uma assembleia de jovens, nos moldes da Assembleia Mundial da Juventude pela Segurança no Trânsito.

- Leia sobre a Assembleia Mundial da Juventude pela Segurança no Trânsito na seção de Recursos do site da 
YOURS.

- Campanhas para conscientizar pais e filhos dos perigos de dirigir após consumir álcool.

- Programas de distribuição de capacetes, faixas, jaquetas ou coletes refletores.

- Competições de fotografia, pintura, redação ou outros tipos.

- Sessões interativas de conscientização em escolas e universidades.

- Promoção de “ônibus escolares pedestres” seguros (crianças caminhando até a escola em grupos).

- Divulgar a mensagem nas mídias sociais, como Facebook e Twitter.

Com vítimas de acidentes de trânsito e suas famílias 

- Realizar cerimônias em homenagem a vítimas e sobreviventes, como minutos de silêncio e vigílias com velas.

- Inaugurar memoriais, como jardins e memoriais em margens de estradas e na Internet.

- Celebrar o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, comemorado todos os anos no terceiro domingo 
de novembro.

Com a mídia 

- Coletivas de imprensa sobre novos dados, relatórios e iniciativas referentes à segurança no trânsito.

- Programas de entrevistas no rádio ou na televisão.

- Cartas abertas na mídia impressa.

- Suplementos especiais de jornais.

- Debates na televisão.

Com o público em geral

- Campanhas para promover o uso de capacetes e cintos de segurança e evitar dirigir após consumir álcool e 
velocidades excessivas.

- Publicidade relacionada à instalação de novas placas e sinalização de trânsito.

- Uma enquete para testar o quanto as pessoas sabem sobre segurança no trânsito. 

- Protestos de rua, feiras, passeatas, shows ou eventos esportivos para conscientizar as pessoas da 
segurança no trânsito e arrecadar fundos para projetos de segurança no trânsito.

- Demonstrações de primeiros socorros
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Não importa se você representa um grupo de jovens motivados, um clube escolar

ou universitário, ou mesmo uma organização não governamental. A única forma de mudar a situação dos jovens 
no trânsito é agir e saber que você pode fazer a diferença. Jovens do mundo todo estão tomando a liderança de 
iniciativas de segurança no trânsito empolgantes e inovadoras. Você pode se juntar a eles hoje!  

O que é um projeto? 
Um projeto é um conjunto de atividades realizadas para atingir objetivos específicos dentro de um prazo e 
utilizando uma certa quantia de dinheiro. É maior que uma atividade e menor que um programa. Pensar no que 
você quer atingir com um projeto serve para dar-lhe uma forma mais estruturada de trabalhar e uma visão geral 
dos resultados e responsabilidades esperados. Isso pode ajudá-lo a prever problemas em potencial, além de 
demonstrar profissionalismo para com seus parceiros e patrocinadores.

Parte 2
Planejamento e implementação de projetos de segurança no trânsito 

Agora, você está pronto para dar um passo adiante, 
colocando em prática ideias como as vistas na página 
anterior. Neste seção, oferecemos informações básicas para 
ajudá-lo a planejar e implementar projetos de segurança no 
trânsito. Você pode usar estas informações se estiver se 
envolvendo com a segurança no trânsito pela primeira vez, 
quiser ampliar o seu trabalho ou profissionalizar-se mais 
nesta área.
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Planejamento e 
implementação de projetos 
de segurança no trânsito

O ciclo de projeto simplificado acima ilustra as quatro fases de qualquer projeto: 
identificação, planejamento, implementação e avaliação do projeto. Você pode se sentir 
tentado a pular diretamente para a fase de implementação, mas, como você verá nas 
próximas páginas, todas as quatro fases são importantes para o sucesso do projeto.
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Durante a fase de identificação do projeto, a ideia do projeto é criada: você se foca no problema 
que deseja abordar. Para isso, você precisa de informações. Uma avaliação da situação da 
segurança no trânsito na sua área é uma boa forma de começar. Essa avaliação é essencial antes do 
desenvolvimento de uma iniciativa porque lhe permite tomar decisões baseadas em provas para o 
seu projeto. Isso também o ajudará a aprender mais sobre o trabalho que já foi feito e que você pode 
expandir e entender o contexto local, incluindo os fatores socioculturais que afetam a situação. Após 
realizar a sua avaliação da situação, você terá provas concretas da necessidade do seu projeto e 
informações básicas que podem ser usadas para monitorar e avaliar o seu trabalho16. 

Que informações estão incluídas em uma avaliação da situação?
O maior número possível de informações sobre a situação da segurança no trânsito na sua área que 
você conseguir coletar dentro do prazo e de acordo com o orçamento disponível. Primeiramente, elas 
devem incluir informações sobre o que está acontecendo nas rodovias da sua área e o porquê, por 
exemplo:  

- Quantas lesões e mortes são causadas por acidentes de trânsito em um determinado período? 
- Qual é a porcentagem de jovens afetados? 
- Quais são as principais causas de lesões por acidente de trânsito entre os jovens?
- Já existe algum programa criado para lidar com esses problemas? Em caso afirmativo, 
quem os está implementando e quão eficazes são? Em caso negativo, por que não? 
- Existem leis e políticas referentes a cintos de segurança, capacetes, velocidade e dirigir após o 

consumo de álcool? 
- O que as pessoas da comunidade pensam sobre as questões de segurança no trânsito? 
- Quais são os fatores socioculturais que influenciam as questões de segurança no trânsito? Por 

exemplo, dirigir após consumir álcool é um comportamento aceito socialmente? Usar capacetes ou 
cintos de segurança é considerado “fora de moda”? 

Também é importante entender as partes interessadas envolvidas: todas as pessoas que utilizam e 
mantêm as rodovias, ou que exercem atividades relacionadas ao transporte. Comece mapeando quem 
são esses indivíduos e grupos na sua área. Você encontrará algumas ideias acima, bem como nas 
instruções relativas à rede de contatos, na pág. 41.    

Você pode fazer algumas perguntas que o ajudarão a entender melhor a situação: 

- Qual é a função desta parte interessada? Quais são seus objetivos e principais atividades? 
- Qual é o interesse dela em projetos de segurança no trânsito para jovens, se é que tem algum 
interesse?
- Que influência ela tem na comunidade ou em relação a outras partes interessadas? 
- Existem áreas com potencial para colaboração? Como você pode colaborar com elas 
para aumentar a segurança no trânsito? 

Dica: Defina uma área ou região específica para o seu projeto antes de começar a sua avaliação, 
incluindo o maior número possível de informações específicas dessa região. Áreas menores e 
bem definidas podem facilitar o estudo.

Dica: As partes interessadas podem fornecer informações sobre a situação da segurança no trânsito 
na sua área e contar-lhe mais sobre suas funções. 

Planejamento e implementação de projetos de segurança no trânsito 
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Você sabia 
que...? 
Às vezes, a avaliação da 
situação é chamada de 
análise da situação, 
avaliação de 
necessidades ou 
avaliação básica.

Você sabia 
que...? 
Uma análise das partes 
interessadas é uma lista 
detalhada de todos os 
agentes e partes 
interessadas da área de 
segurança no trânsito da 
sua área, bem como suas 
funções, ações, visões e 
poder de mudança. Uma 
análise desse tipo 
geralmente integra a 
avaliação da situação.

Polícia 

ONGs e organizações 
comunitárias 

Conselhos locais 

Urbanistas 

Seguradoras 

Fabricantes de pneus 

Instituições acadêmicas 

Fabricantes de carros 

Autoridades da área de saúde 

Algumas partes interessadas na segurança no trânsito 

Para mais informações 
Diretrizes de avaliação da situação para tópicos específicos podem ser encontradas nos manuais de boas práticas listados 
abaixo. Estes manuais foram desenvolvidos conjuntamente pela Parceria Global de Segurança no Trânsito, a Organização 
Mundial da Saúde, a Fundação FIA para o Automóvel e a Sociedade e o Banco Mundial, com o objetivo de ajudar governos a 
realizar algumas das recomendações do relatório mundial de prevenção de lesões por acidentes de trânsito.

 
Seatbelts and child restraints: a road safety manual for decision-makers and practitioners (“Cintos de segurança e assentos para 
crianças: manual de segurança no trânsito para tomadores de decisões e profissionais”). 
Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners (“Capacetes: manual de segurança no trânsito para 
tomadores de decisões e profissionais”).
Drinking and Driving: a road safety manual for decision-makers and practitioners (“Dirigir após consumir álcool: manual de 
segurança no trânsito para tomadores de decisões e profissionais”).
Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners (“Controle da velocidade: manual de segurança 
no trânsito para tomadores de decisões e profissionais”). 

Para obter cópias dos manuais, você pode entrar em contato com a Colaboração das Nações Unidas para a Segurança no 
Trânsito por meio do endereço traffic@who.int ou baixar as versões digitais na seção de Recursos do site da YOURS.

Parte 2
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Como coletar informações para a nossa avaliação da situação?  
Isso depende do tipo de informação ou dado que você deseja obter. Dados 
quantitativos vêm na forma numérica: números. Dados qualitativos são palavras. A 
tabela abaixo traz mais informações sobre cada tipo de dado e como coletá-los. 
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Pontos fortes  - Ao usar métodos corretos 
e adequados de coleta de 
dados, você pode obter 
informações objetivas e 
imparciais.

- Permite comparações entre 
regiões ao longo do tempo.

- Ajuda-o a entender 
melhor uma situação, 
esclarecendo motivos e 
causas subjacentes.

- Pode explicar 
comportamentos e 
tendências a partir dos 
seus dados quantitativos.

Dados quantitativos Dados qualitativos 

Tipos de pergunta 
a ser respondida 

- Quantas lesões e mortes são 
causadas por acidentes de 
trânsito na região escolhida?  

- Qual é a taxa de uso do 
cinto de segurança entre os 
jovens? 

- Que porcentagem dos 
ciclistas jovens usa material 
refletor? 

- Por que os jovens não usam 
capacetes? 

- Que tipos de incentivo podem 
ser usados para aumentar o 
uso do cinto de segurança 
entre os jovens?

- O que os jovens pensam 
sobre as mensagens de 
campanhas relativas a dirigir 
após consumir álcool? 

Exemplos de como 
coletar 

Como decidimos que projeto faremos? 

Após coletar todos os dados, use-os para escrever uma descrição da situação, 
corroborando tudo que for dito com os dados. Resuma tudo em uma frase que 
especifique o problema principal, suas causas e seu impacto: essa frase é a declaração 
do seu problema e, se você a mantiver em mente, poderá manter o foco durante a 
elaboração do seu projeto. 

Agora que você entende o problema, pense em formas de abordá-lo. Você encontrará 
várias ideias na pág. 25. Por exemplo, se a sua área apresentar um baixo índice de 
uso do cinto de segurança, você pode criar uma campanha de educação pública 
para conscientizar, ou colaborar com a polícia para explicar-lhes a importância da 
prevenção.

Ouça as suas provas! Você não deve desperdiçar tempo, energia e dinheiro em uma 
questão que não seja um problema na sua área nem em uma intervenção ineficaz. 
Após tomar uma decisão quanto ao foco do seu projeto com base nas provas, o 
próximo passo é começar a planejar a ação.

Para mais informações
Boas fontes de leitura sobre o problema identificado por você e como abordá-lo eficazmente incluem a 
Segurança no Trânsito para Jovens (Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2007) e os manuais de boas 
práticas listados na pág. 27. .  

- Registros policiais ou de 
hospitais 

- Pesquisas 

- Estudos de observação direta 

- Entrevistas com as principais 
partes interessadas 

- Grupos de foco 

- Revisão de documentação e 
relatórios 
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Exemplo de 

indicador 

Processo do projeto 

- Número de panfletos 
distribuídos

- Número de mensagens 
educacionais enviadas aos 
tomadores de decisões.

Impacto do projeto 

- Número de pessoas que 
afirmaram estar mais dispostas a 
usar o cinto de segurança.

- Número de pessoas que agora 
sabem da nova lei de não dirigir 
depois de consumir álcool.

1. Defina objetivos 
Objetivos respondem à pergunta “o que este projeto pretende atingir?” Os projetos muitas vezes 
têm um objetivo geral (também chamado de meta ou propósito do projeto) e um ou mais objetivos 
específicos que complementam o objetivo geral. Bons objetivos são específicos, mensuráveis, 
factíveis, relevantes e por prazo determinado. Por exemplo, o seu objetivo pode ser “conscientizar 
100 estudantes universitários dos riscos relativos a excessos de velocidade em um período de 30 
dias”.

Dica: Por convenção, os objetivos são escritos com verbos no infinitivo, como “criar” ou 
“desenvolver”. 

2. Identifique atividades 
As atividades formam o corpo do projeto. Elas respondem à pergunta “o que faremos para atingir os 
objetivos do projeto?” Pergunte-se o seguinte, para que possa se focar nas atividades certas para o 
seu projeto:

-  Para que objetivo(s) esta atividade contribui e como? Existe uma atividade melhor que possamos 
realizar e que terá o mesmo impacto? 

 
-  Essa atividade já foi realizada no passado? Em caso afirmativo, qual foi o seu impacto? Se tiver 

sido bem-sucedida, que fatores contribuíram para o seu sucesso? Se não tiver sido, por que isso 
aconteceu? 

Uma combinação de algumas atividades eficazes pode ser melhor que várias atividades menos 
adequadas ao seu problema e à sua área. Não se esqueça de envolver a comunidade e as 
principais partes interessadas no processo de tomada de decisões (consulte as instruções relativas 
à participação da comunidade, na pág. 38). 

Dica: Adaptar atividades que tenham dado certo em outros lugares pode funcionar.

Dica: As atividades geralmente são escritas com verbos no infinitivo, como “desenvolver material 
de promoção”, “realizar um treinamento”, “entrar em contato com alguém”. 

3. Prepare-se para o monitoramento e a avaliação  
É muito importante você aprenda algo com o seu projeto, o que funcionou e o que não funcionou 
tão bem: é aí que entram o monitoramento e a avaliação. O monitoramento é um processo contínuo 
que envolve a coleta de informações sobre o progresso do seu projeto. Uma avaliação é uma 
revisão de todas essas provas concretas em um determinado período, geralmente no fim do projeto.

Em geral, são monitorados e, em seguida, avaliados dois aspectos principais do projeto: o processo 
(você realizou as atividades previstas? Os parceiros fizeram sua parte?); e o impacto (você atingiu os 
seus objetivos? Você gerou uma mudança?).  

É impossível avaliar o sucesso de todos os elementos do projeto. Portanto, você deve escolher 
indicadores do seu sucesso. Esses indicadores são pistas que podem ajudar a indicar até que 
ponto os seus objetivos foram atingidos e as suas atividades foram realizadas. A tabela abaixo traz 
alguns exemplos de indicadores.

Você encontrará mais informações sobre monitoramento e avaliação nas págs. 31 e 32. Porém, 
você deve começar a pensar sobre os seus indicadores, para que possa coletar as informações 
necessárias para o monitoramento à medida que progride. Se esperar até o fim do seu projeto, 
pode ser difícil lembrar-se de quantas pessoas participaram de um evento e entrar em contato com 
todas elas para perguntar-lhes se esse evento mudou sua visão.

 Dica:  Para ajudar a identificar os indicadores, pergunte-se o seguinte:
         -  Como podemos saber se esta atividade foi realizada?
         -  Como podemos saber se este objetivo foi cumprido?
         -  Como reconhecer o sucesso do projeto? 
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 Dica: Em média, as avaliações custam de 10% a 15% do orçamento do projeto. No entanto, 
dependendo do tipo, do formato e dos métodos usados, a avaliação pode custar muito 
mais. Certifique-se de incluir isso no seu orçamento.   

4. Crie um plano de implementação 
O seu plano de implementação será o seu mapa: ele deve mostrar que atividades serão realizadas 
e quando. Ele pode ser mensal, identificando todas as atividades a serem realizadas todo mês, ou 
mesmo semanal. Isso o ajuda a fazer o acompanhamento do seu projeto, para que você sempre 
saiba em que ponto se encontra. Pode ser útil incluir marcos principais, ou grandes passos que lhe 
dirão se o seu projeto está progredindo como planejado.  

 Dica: Use os marcos no seu plano de implementação para considerar o pior cenário possível: 
se as coisas não estiverem indo como o planejado, quando você deve interromper o seu 
projeto?  

 Dica: O seu plano de implementação também pode ser chamado de linha do tempo ou 
cronograma de atividades

5. Crie um orçamento  
Independentemente do tamanho do seu projeto, você precisará de dinheiro para realizá-lo. Ter um 
orçamento realista e bem planejado aumentará as suas chances de receber financiamento. Estes 
são alguns dos custos que você deve considerar ao criar o seu orçamento:

- Você tem alguma despesa “fixa”? Se estiver em um escritório, considere o aluguel, a conta de 
eletricidade e outras despesas. 

- Se você precisar de transporte, qual é o custo estimado? 

- Você produzirá pôsteres, faixas ou panfletos? Peça alguns orçamentos e faça estimativas de 
custos.

- Você precisará de material para escritório ou outro material ou equipamento? 

- Você pagará salários à equipe? Ou você precisa pagar as despesas dos voluntários?   

   
 Dica: As instruções relativas ao estabelecimento de parcerias, arrecadação de fundos e redes 

de contatos, nas págs. 36-37 e 41-43, podem ajudá-lo a considerar formas de obter os 
recursos necessários para executar o projeto.

6. Monte uma equipe para o projeto  
Para montar essa equipe, considere:

- De quantas pessoas você precisa para realizar as suas atividades? 

- Quais são as habilidades dos membros da equipe, bem como sua disponibilidade de tempo? 

- Quais serão as responsabilidades de cada membro da equipe? 

- Você precisa de um conselheiro para guiá-lo na implementação do projeto? 

- Um grupo pequeno de representantes da comunidade manteria a comunidade envolvida e ativa? 

Você precisará de um coordenador, cuja responsabilidade principal será implementar o projeto, 
garantindo o progresso das atividades conforme o planejado e colaborando com todos os membros 
da equipe para isso. Os coordenadores do projeto precisam de tempo e experiência para cumprir 
suas responsabilidades.

 Dica: Não se sobrecarregue nem deixe que seus colegas de trabalho façam isso. Lembre-se de 
que voluntários podem ter que equilibrar estudos, trabalho e outros compromissos com seu 
trabalho no projeto. 

7. Escreva uma proposta de projeto detalhada 
Após passar pelos passos de um a seis, você está pronto para escrever todas as suas ideias e 
convencer outras pessoas a financiar e apoiar o seu projeto. Uma proposta de projeto básica deve 
incluir tudo que você tiver feita até o momento, além de:

- Uma breve introdução da sua organização ou grupo;

- O nome, o local e a duração do projeto; 

- Provas da sua avaliação da situação e referências bibliográficas relevantes que comprovem a 
necessidade do seu projeto. 

Muitos doadores e organizações de financiamento têm seus próprios formatos de proposta de 
projeto, que podem variar em tamanho e nível de detalhamento. Após escrever uma proposta 
básica, será mais fácil adaptar e desenvolvê-las com base nos requisitos específicos da organização 
à qual você pedirá financiamento.  
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Prepare um sumário executivo da sua proposta, com fotos e material promocional. Uma proposta 
de projeto geralmente contém de 15 a 20 páginas, sendo que parceiros e doadores em potencial 
podem não ter tempo suficiente para ler tudo. Um breve sumário executivo pode dar-lhes uma ideia 
do seu projeto e incentivá-los a ler a proposta na íntegra.  

 Dica: Órgãos de financiamento geralmente dão preferência a contas de pessoas jurídicas em vez 
de físicas. Criar uma conta para a sua organização ou projeto pode facilitar o financiamento.
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A terceira fase do ciclo do projeto é o momento de colocar o seu plano em ação, seguindo todos 
os passos necessários para garantir que as atividades do seu plano de implementação sejam 
realizadas18. Uma comunicação aberta com os membros da equipe e parceiros é essencial nesta 
fase. Basicamente, a implementação consiste em administrar os três principais recursos: pessoas, 
tempo e dinheiro, para garantir que:

- os membros da equipe estejam realizando suas tarefas e responsabilidades;

- as atividades estejam sendo realizadas conforme o plano de implementação; 

- os recursos estejam sendo usados conforme necessário, com todos os gastos documentados e 
registrados.

Um dos elementos da implementação do projeto muitas vezes negligenciado é a adaptação. Isso 
significa usar as informações coletadas no monitoramento para observar o progresso feito. Se as 
coisas não estiverem indo conforme o plano, você pode adaptar suas ações para que o projeto 
volte a funcionar18. 
 

 Dica: Mantenha a sua mente aberta em relação a como o projeto evolui; pode ser necessário 
adaptar e melhorar o plano do projeto para o futuro.

 Dica: Verifique o seu plano de implementação regularmente para saber se está cumprindo os 
marcos e prazos. 
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Adaptação do projeto: um exemplo 

O seu projeto inclui anúncios de rádio para informar o público 
da aplicação de uma nova lei relativa ao uso do cinto de 
segurança. Durante o monitoramento do progresso, você 
percebe que os anúncios estão indo ao ar em horários com 
menos audiência que o esperado. Você negocia com a 
emissora de rádio a possibilidade de ter menos tempo, mas 
em horários de pico de audiência. Ou você percebe que o 
seu público-alvo não apresenta mudanças em seu nível de 
conscientização da nova lei do cinto de segurança. Pode 
ser que a sua mensagem não os esteja atingindo. Então, 
você explora como mudar o meio de transmissão ou até a 
mensagem em si.

Parte 2
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‘...se o alvo do projeto for 
estudantes universitários, envie-
lhes um e-mail, convide-os para 
uma apresentação formal ou 
faça uma festa na qual você 
compartilhará os resultados.’

Independentemente do tamanho do seu projeto, você precisa avaliá-lo para aprender. 
Em uma avaliação, você reúne as informações coletadas no monitoramento com base 
nos seus indicadores consulte a pág. 29. Você pode usar as dicas fornecidas pelos 
dados dos indicadores para avaliar o sucesso da realização das suas atividades e do 
cumprimento dos seus objetivos. 

A avaliação também envolve uma análise mais profunda para considerar os motivos do 
seu sucesso ou fracasso e o que você aprendeu com a experiência.

A sua análise da situação torna-se importante novamente aqui, porque ela fornece uma 
base de comparação para avaliar a mudança realizada.  

Certifique-se de que as conclusões da sua avaliação serão colocadas em ação! 
Primeiramente, dê o seu feedback às pessoas envolvidas na suas atividades. 
Por exemplo, se o alvo do projeto for estudantes universitários, envie-lhes um 
e-mail, convide-os para uma apresentação formal ou faça uma festa na qual você 
compartilhará os resultados. 

Em segundo lugar, compartilhe as suas conclusões com todos os envolvidos: o 
financiador do projeto; os gerentes da sua organização; e a comunidade da sua área. 
Isso garante a transparência do seu trabalho e assegura a todos que você fez tudo o 
que disse que faria. 

Em terceiro lugar, a equipe do projeto precisa pensar em como usar as conclusões 
da avaliação. Quais foram as lições aprendidas? Como elas serão incorporadas a 
projetos futuros? É necessário fazer alguma mudança nos seus métodos de gestão de 
projetos? 

 

 Dica: Envolva as partes interessadas da área de segurança no trânsito no seu 
processo de avaliação. Elas podem ajudá-lo a escolher indicadores no início do 
projeto, fornecer informações de monitoramento e aconselhá-lo sobre a melhor 
forma de difundir e usar as conclusões da avaliação (consulte as instruções 
relativas à participação da comunidade, na pág. 38).       

 Dica: Financiadores gostam de ver as coisas em termos de avaliação. Consulte o 
seu financiador para certificar-se de que suas expectativas foram cumpridas. 
Disponibilize uma forma de receber o feedback das pessoas em relação à 
avaliação e suas conclusões. Os participantes, parceiros e outras partes 
interessadas acharam a avaliação precisa? Suas experiências e visões foram 
representadas? 

 Dica: Mais informações sobre a avaliação podem ser encontradas nos manuais de 
boas práticas mencionados na pág. 27. 

 Dica: Crie um resumo de uma ou duas páginas do relatório de avaliação, para facilitar 
a divulgação e o compartilhamento.

Parte 2
Planejamento e implementação de projetos de segurança no trânsito 
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Parte 2
Planejamento e implementação de projetos de segurança no trânsito



Parte 3
Instruções para dar continuidade  
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Instruções relativas ao estabelecimento de parcerias 

Instruções relativas ao 
estabelecimento de parcerias 
A segurança no trânsito é uma questão que envolve 
diversos setores; várias pessoas e organizações 
devem ser envolvidas para que haja uma mudança.

- Os governos têm a responsabilidade de garantir a segurança dos cidadãos; eles 
criam e implementam políticas e estratégias para reduzir o número de lesões. 
Dentro do governo, diversos setores estão envolvidos, como transporte, saúde, 
polícia e educação.   

- Organizações da sociedade civil incluem ONGs, comitês comunitários, sindicatos, 
conselhos de bairros e organizações comunitárias. Esses grupos representam as 
necessidades de pessoas e comunidades, expressam suas opiniões e podem 
pressionar os governos no sentido de melhorar sua assistência social.  

- Empresas privadas empregam muitas pessoas. Elas também administrar 
grandes frotas que, muitas vezes, viajam por vários países. As empresas privadas 
também se envolvem com as comunidades nas quais operam. Elas investem em 
responsabilidade social e criam programas para contribuir e dar algo em troca às 
comunidades. 

Parte 3

Por exemplo:
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Parte 3
Instruções relativas ao estabelecimento de parcerias 

Para mais informações 
A publicação A Pocket Guide to Building Partnerships (“Guia de bolso para firmar parcerias”. Genebra, Organização 
Mundial da Saúde, 2003) explica as fases do desenvolvimento de parcerias, incluindo formação, implementação 
e manutenção. Além das questões que você deve considerar em cada fase, ela apresenta ferramentas úteis para 
ajudá-lo a estabelecer a parceria e mantê-la no rumo certo. Você pode encontrá-la na seção de Recursos do site da 
YOURS - www.youthforroadsafety.org

Cuidado com 
tensões entre 
organizações e 
indivíduos. 

Considere com cuidado 
as organizações com 
as quais você gostaria 
de firmar uma parceria. 
Certifique-se de que elas 
não estão envolvidas em 
atividades que causem 
danos à sociedade ou a 
certos indivíduoss.

Mantenha uma 
boa comunicação 
com os seus 
parceiros. As 
informações devem 
ser compartilhadas 
de forma estável e 
livre. 

Esclareça todas 
as expectativas, 
funções e 
responsabilidades.

Foque-se no 
resultado final. 
Pense em como 
a sua parceria 
beneficiará a sua 
causa.

Avalie a parceria e 
o impacto que ela 
deve ter 

Parcerias que unam esses diversos setores podem ter um grande impacto na 
segurança no trânsito, criando uma mistura poderosa de habilidades, conhecimento e 
experiência.

O que deve ser levado em conta ao estabelecer parcerias:
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Parte 3
Participação da comunidade 

Uma abordagem participativa:

- Cria um senso de propriedade e participação da comunidade. As pessoas sentem que 
estão envolvidas, tomando as rédeas de suas próprias vidas. Ajuda a garantir que os 
membros da comunidade vejam os benefícios das mudanças que estão ocorrendo. Isso 
também pode reduzir a resistência.

- Melhora o projeto, permitindo que as pessoas identifiquem suas necessidades e a forma 
mais eficaz de supri-las. 

- Aumenta o apoio do público para os seus esforços na área de segurança no trânsito e 
ajuda-o a obter ainda mais apoio. 

- Permite que mais pessoas se envolvam, defendam a segurança no trânsito e estejam 
cientes das mudanças que estão ocorrendo.

Participação da comunidade significa que todas as pessoas 
direta ou indiretamente relacionadas às suas atividades ou 
afetadas por elas têm a oportunidade de envolver-se em 
todas as fases do seu projeto, do planejamento à avaliação. 
Por exemplo, outros grupos locais que atuam na área de 
segurança no trânsito podem ajudá-lo com a sua análise da 
situação, ou os participantes das suas atividades podem 
ajudá-lo a elaborar o projeto e identificar as funções e 
responsabilidades da equipe do projeto.

Participação da comunidade 
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Parte 3
Participação da comunidade 
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Parte 3
Rede de contatos 



Kit de Ações de Segurança no Trânsito para Jovens 41

Parte 3
Rede de contatos 

A rede de contatos envolve comunicação e estabelecimento de relações com pessoas que possam 
ajudá-lo a atingir os objetivos do seu projeto, incluindo agências governamentais locais, ONGs, 
representantes de organizações internacionais, empresas privadas e outras partes interessadas. 
A rede de contatos também pode ajudá-lo a estabelecer credibilidade e reputação, permitindo-lhe 
que você informe as partes interessadas de que está atingindo o seu propósito e usando os seus 
recursos de forma sábia.

A tabela abaixo traz uma lista de organizações e instituições com as quais você pode incluir na sua 
rede de contatos e que podem ser fontes de financiamento. A sua análise das partes interessadas 
(pág. 27) também pode indicar outras presentes na sua área.

Rede de contatos

Quem

Agências do governo 

Organizações da sociedade 
civil 

Empresas privadas 

Repórteres ou agências de 
notícias 

Escritórios de organizações 
das Nações Unidas e outros 
órgãos internacionais 

Escritórios locais de ONGs 
internacionais 

Instituições acadêmicas 
 

Associações relacionadas ao 
uso de rodovias na sua área 

Embaixadas e consulados 

Exemplos

Conselho municipal, prefeitura/
governo estadual, secretarias 
do Ministério da Saúde, polícia, 
secretarias de infraestrutura de 
rodovias e transporte 

Organizações comunitárias, 
ONGs 

Fabricantes de veículos, 
empresas de petróleo e 
gás, fabricantes de pneus, 
seguradoras 

Emissoras de rádio e televisão, 
revistas, jornais (versões 
digitais e impressas) 

Organização Mundial 
da Saúde, Programa de 
Desenvolvimento das Nações 
Unidas, Comissão Europeia 

Oxfam, Save the Children

Escolas e universidades 

Associações de motoristas 

Como elas ajudam
 
- Pequenos auxílios financeiros 
- Informações para a avaliação da 

situação 

- Parcerias
- Colaboração em projetos
 
- Programas corporativos de 

responsabilidade social 
- Procedimentos internos de 

segurança no trânsito 
- Colaboração em projetos  

- Parceria em campanhas de 
educação pública

- Cobertura de eventos e atividades

- Suporte técnico 
- Pequenos auxílios financeiros 
 

- Parcerias
- Assistência técnica em gestão de 

projetos
- Auxílios financeiros para grupos locais 
 
- Parcerias
- Assistência técnica
- Jovens voluntários e ativistas 

- Parcerias
- Colaboração em projetos  

- Pequenos auxílios financeiros 

Dicas referentes à rede de contatos... 
- Descubra tudo o que puder sobre as partes interessadas que possa lhe ser útil: como elas trabalham, quais 

são suas prioridades? 

- Escreva-lhes e visite-as para apresentar-se, o que você faz e por que o seu trabalho é importante. 

- Mantenha-as informadas das suas novidades, atividades e conquistas. 

- Convide-as para os seus eventos ou para visitar o seu escritório, se for o caso. 

- Participe de seus eventos e aceite seus convites, caso você seja convidado. 

- Prepare uma pasta com referências, um rascunho do orçamento e documentos oficiais, como o documento 
de registro da sua organização. Você pode mostrá-la às partes interessadas para convencê-las da sua 
credibilidade. 

 
O que não fazer... 
- Não peça o que desejar no primeiro contato. 

- Não envie e-mails longos nem algo que possa ser considerado como “spam” às suas partes interessadas.

Dica: Prepare uma lista de pessoas ou organizações que possam validar o seu 
trabalho. Essa lista pode incluir pessoas que apoiaram o seu trabalho no 
passado, outras organizações locais ou até os seus professores.
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Parte 3
Arrecadação de fundos 
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Encontrar doadores e entrar em contato
Comece mapeando os doadores presentes na sua região: Que organizações e 
empresas financiam atividades de ONGs, de jovens ou da comunidade na sua área? 
Que atividades realizadas na sua comunidade local são financiadas com recursos do 
governo estatal, regional ou local? Use a sua análise das partes interessadas (pág. 
27) e a tabela inclusa nas instruções relativas à rede de contatos (pág. 41) como 
inspiração. As dicas a seguir podem ajudá-lo a abordar as organizações identificadas: 

- Conheça o seu doador em potencial antes de entrar em contato. Pesquise que tipos 
de organização ele financiou no passado, que tipos de apoio ele forneceu (financeiro 
ou em doações de equipamento, espaço ou equipe) e o que ele pretende obter com 
esse apoio. 

- Conheça os requisitos de propostas de financiamento do seu doador em potencial, 
seus componentes e formato, e envia a sua solicitação somente se estiver seguro 
de que poderá cumpri-los. Entre em sua página na Internet e pela esclarecimentos, 
se necessário.  

- Agradeça a organização e peça um feedback, mesmo que a sua tentativa não dê 
certo. Se a sua proposta for aceita, prepare uma carta de agradecimento ou faça 
uma visita ao doador assim que souber o resultado e discuta como você pretende 
mantê-lo informado do seu progresso. 

- Continue expandindo a rede de contatos: não interrompa a sua relação com a 
organização se não receber o financiamento dessa vez. 

Eventos para arrecadar fundos 
Eventos para arrecadar fundos podem ser uma boa forma de angariar verbas para 
o seu projeto de segurança no trânsito. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a 
planejar um bom evento para arrecadar fundos:  

Trace um plano. Considere que o seu evento é um pequeno projeto. Por que você 
quer arrecadar dinheiro (objetivo)? Quem você quer que compareça ao seu evento 
(grupo-alvo)? Como você o realizará (número de pessoas necessárias na sua equipe, 
funções e responsabilidades, material necessário)? Quanto ele custará (orçamento)? 

Seja inovador. As ideias mais comuns para eventos de arrecadação de fundos 
incluem venda de bolos e rifas, mas seja inovador: pense em torneios esportivos, 
noites de karaokê, mutirões de lavagem de carros, leilões, competições de dança, 
festas de microfone aberto (“open-mic”).  

Divulgue. Não poupe esforços para disseminar a mensagem. Crie um comunicado 
de imprensa e envie-o com antecedência aos jornais e emissoras de rádio e TV da sua 
área Distribua panfletos, peça aos seus amigos e parentes que divulguem o evento e 
não se esqueça de usar o Facebook, o Twitter e outras mídias sociais.

Arrecadação de fundos 

Parte 3
Arrecadação de fundos 

1

2

3
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Glossário de termos 

Agências, organizações, grupos ou indivíduos que exerçam uma 
função direta relacionada a uma questão. 

Realizar uma avaliação sistemática e objetiva de um projeto. 

Um conjunto socialmente determinado de qualidades e 
comportamentos esperados de pessoas dos sexos masculino e 
feminino.  

O valor de mercado total de todos os produtos e serviços 
produzidos em um ano pelos habitantes de um país.
 
Para os propósitos deste documento, trata-se de países cuja 
renda nacional bruta per capita é igual ou superior a US$12.276, 
conforme a classificação do Banco Mundial.  

Uma variável ou pista que oferece uma forma simples e confiável de 
medir o progresso em relação ao objetivo de um projeto. 

Para os propósitos deste documento, trata-se de países cuja renda 
nacional bruta per capita é inferior a US$12.275, também conforme 
a classificação do Banco Mundial.
 
Coletar informações de forma rotineira para ajudar a entender o 
progresso de um projeto.

Uma declaração do propósito de um projeto, a mudança que ele 
pretende causar. 

A ciência e a arte de promover a saúde, evitar doenças e prolongar 
a vida.  

Informações na forma de palavras ou imagens.  

Informações na forma de números.  

Fatores que aumentam a probabilidade de um evento específico 
ocorrer.    

Instalações e equipamentos rodoviários, incluindo a rede, 
estacionamentos, acostamentos, sistema de drenagem, pontes e 
passarelas

Uma colisão ou incidente que pode ou não levar a lesões, 
ocorrendo em uma via pública e envolvendo pelo menos um veículo 
em movimento.

Uma avaliação da situação atual, incluindo problemas, principais 
questões e fatos. 

Um estado no qual os habitantes de uma comunidade têm acesso 
justo às áreas de educação, emprego, saúde e outros recursos, 
sendo que os indivíduos mais pobres não correm um risco maior 
diante de ameaças como doenças, por exemplo, devido à sua 
baixa renda.

Que envolve fatores sociais e econômicos. 

Uma agência, organização, grupo ou indivíduo direta ou 
indiretamente interessado em uma questão ou projeto ou 
comprometido com essa questão ou projeto.  

A capacidade de perdurar, de continuar existindo no futuro.    

Um processo de mudança que satisfaz as necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras de 
suprir suas próprias necessidades.

Agente:  

Avaliar:

Gênero: 

Produto Interno Bruto (PIB): 

País de alta renda: 

Indicador: 

Países de baixa e média renda: 

Monitorar:

Objetivo: 

Saúde pública: 

Dados qualitativos:

Dados quantitativos:  

Fator de risco:
  

Infraestrutura rodoviária:

Acidente de trânsito:

Avaliação da situação: 

Igualdade social: 

Socioeconômico: 

Parte interessada: 

Sustentabilidade:   

Desenvolvimento sustentável: 



Kit de Ações de Segurança no Trânsito para Jovens 45

Referências

1. Make Roads Safe, A Decade of Action for Road Safety (“Tornando as rodovias mais 
seguras, uma década de ação pela segurança no trânsito”). Londres,  Comissão Global pela 
Segurança no Trânsito, 2011.

2.  Global Road Safety Partnership Annual Report 2008 (“Relatório Anual da Parceria Global 
pela Segurança no Trânsito de 2008”). Genebra, Parceria Global pela Segurança no Trânsito, 
2009.

3. Faces behind the figures: voices of road traffic crash victims  and their families 
(“Rostos por trás das imagens: vozes de vítimas de acidentes de trânsito e suas famílias”). 
Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2007 , World Health Organization, 2007

4.  Global status report on road safety: time for action  (“Relatório do status mundial da 
segurança no trânsito: hora de agir”). Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2009 (http://
www.who.int/violence_ injury_prevention/road_safety_status/2009)

5.  Kopits E, Cropper M. Traffic Fatalities and Economic Growth. Policy Research Working Paper 
Number 3035. (“Mortes no trânsito e crescimento econômico”). Policy Research Working 
Paper Number 3035. Washington D.C., Banco Mundial, 2003.

6.  Murray C, Lopez A. The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of 
Mortality and Disability From Diseases, Injuries and Risk Factors in 1990 and Projected to 
2020. (“O fardo mundial da doença: uma avaliação completa da mortalidade e incapacidade 
oriundas de doenças, lesões e fatores de risco em 1990 e projetadas para 2020”). Boston, 
Harvard University Press, 1996.

7. Toroyan T, Peden M, eds. Youth and Road Safety. (“Segurança no trânsito para 
jovens”). Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2007 (http://whqlibdoc.who.int/
publications/2007/9241595116_eng.pdf).

8.  Peden M et al., eds. World report on road traffic injury prevention. (“Relatório mundial sobre 
prevenção de lesões por acidentes de trânsito”). Genebra, Organização Mundial da Saúde, 
2004 http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241562609.pdf)

9. Seatbelts and child restraints: a road safety manual for decision-makers and practitioners. 
(“Cintos de segurança e assentos para crianças: manual de segurança no trânsito para 
tomadores de decisões e profissionais”). Londres, Fundação FIA para o Automóvel e a 
Sociedade, 2009 (www.fiafoundation.org/publications/Pages/PublicationHome.aspx).

10.  Speeding (“Excesso de velocidade”). Observatório Europeu de Segurança no Trânsito, 2006. 
(www.erso.eu).

11.  Speed management: a road safety manual for decision-makers  and practitioners 
(“Controle da velocidade: manual de segurança no trânsito para tomadores de decisões e 
profissionais”). Genebra, Parceria Global pela Segurança no Trânsito, 2008.

12.  Road Safety: Alcohol and Drink Driving (“Segurança Rodoviária: dirigir após o consumo de 
álcool e drogas”). Secretaria de Transportes, Energia e Infraestrutura de Adelaide, Governo 
da Austrália do Sul. (www.dtei.sa.gov.au/roadsafety/Safer_behaviours/alcohol_drink_driving)

13. 13. Folha informativa do SWOV Driving under the influence of alcohol (“Dirigir sob a 
influência do álcool”). Leidschendam, Instituto de Pesquisa em Segurança do Trânsito 
(SWOV), 2009.

14.  14. Folha informativa do SWOV Driving under the influence of drugs and medicines (“Dirigir 
sob a influência de drogas e remédios”). Leidschendam, Instituto de Pesquisa em Segurança 
do Trânsito (SWOV), 2009.

15.  Drinking and Driving: a road safety manual for decision-makers and practitioners. (“Dirigir 
após consumir álcool: manual de segurança no trânsito para tomadores de decisões e 
profissionais”). Genebra, Parceria Global pela Segurança no Trânsito, 2007.

16.  Helmets: a road safety manual for decision-makers and practitioners. (“Capacetes: manual de 
segurança no trânsito para tomadores de decisões e profissionais”). Genebra, Organização 
Mundial da Saúde, 2006. (http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241562994_eng.pdf)

17.  Distracted Driving (Distração ao volante). Atlanta, Centro Nacional de Controle e Prevenção 
de Lesões, Centros de Controle e Prevenção de Doenças (www.cdc.gov/MotorVehicleSafety/
distracted_driving/index.html). 

18. The Project Management Cycle (“O ciclo de gestão de projetos”). Atlanta, PM4DEV, 2007. 
(www.pm4dev.com).

Todas as referências usadas ou mencionadas neste documento podem ser encontradas na seção de Recursos 
do site da YOURS, www.youthforroadsafety.org 



Kit de Ações de Segurança no Trânsito para Jovens 46

Agradecimentos

YOURS agradece as várias contribuições de experiências, 
habilidades e opiniões feitas para este Kit. 

O Kit foi escrito por Nellie Ghusayni, com o apoio editorial de Kate 
Brown, para ajudar a equilibrar o conteúdo técnico com um estilo 
que esperamos que seja acessível aos jovens. Floor Lieshout, 
Manpreet Darroch e Wim Rogmans apoiaram de perto o processo, 
oferecendo sua ajuda sempre que necessário.

David Sleet, Claire Blanchard, Michal Molcho, Emily Fisher, 
Maureen Owen, Tamitza Toroyan, Andrew Pearce, Laura Sminkey 
e os membros da força-tarefa da YOURS (Jennifer Heatley, Aliou 
Oumarou e Ousman Conteh) contribuíram com suas opiniões 
sobre o conteúdo do Kit e revisaram os rascunhos.

Jennifer Heatley, Ousman Conteh, Aliou Oumarou, Manpreet 
Darroch, Marlies Den Ouden e Loes van Kooten contribuíram 
com suas histórias, ilustrando como grandes ideias podem ser 
concretizadas. 

O AirSpace Studio fez o design do Kit, generosamente apoiando 
o processo. A adaptação da tradução para o modelo original 
foi realizado por Pilar Prieto, o Departamento de Prevenção e 
Segurança Rodoviária FUNDACIÓN MAPFRE  

O Kit de Ações de Segurança no Trânsito para Jovens foi 
parcialmente financiado pela União Internacional para Promoção 
da Saúde e Educação (IUHPE, na sigla em inglês), de Paris, 
França. A impressão e o apoio científico foram fornecidos pelos 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, 
Divisão de Prevenção de Lesões Não Propositais, nos termos de 
um acordo de cooperação firmado com a IUHPE.

Por fim, a produção deste Kit não teria sido possível sem o 
generoso apoio da Michelin. A YOURS gostaria de agradecer à 
Michelin, principalmente a Patrick Lepercq e Ariel Cabanes, sua 
parceria duradoura e comprometimento com a segurança no 
trânsito para jovens..



Kit de Ações de Segurança no Trânsito para Jovens 

ISBN 978-90-9026297-0

Citação sugerida:  
© Youth and Road Safety Action Kit (Kit de Ações de Segurança no Trânsito para Jovens). 
Amsterdã, YOURS – Youth for Road Safety (“Juventude pela Segurança no Trânsito”), 2015 

As publicações em espanhol e Português será publicado pela primeira vez em 2015. A 
primeira edição do Kit de Ações de Segurança no Trânsito para Jovens foi publicada em 
Amsterdã, em 2012.

As publicações da YOURS – Youth for Road Safety (“Juventude pela Segurança no Trânsito”) 
podem ser obtidas em www.youthforroadsafety.org

© YOURS – Youth for Road Safety (“Juventude pela Segurança no Trânsito”).

Todos os direitos reservados. Solicitações de permissão para reproduzir ou traduzir 
as publicações da YOURS, seja para venda ou distribuição não comercial, devem ser 
encaminhadas à YOURS - Youth for Road Safety (“Juventude pela Segurança no Trânsito”) 
por meio do endereço info@youthforroadsafety.org.

Todas as precauções foram tomadas, na medida do possível, pela YOURS – Youth for Road 
Safety (Juventude pela Segurança no Trânsito) para verificar as informações contidas nesta 
publicação. Porém, o material publicado está sendo distribuído sem garantia de nenhum tipo, 
seja explícita ou implícita.A responsabilidade pela interpretação e uso do material cabe ao 
leitor.

Em hipótese nenhuma, a YOURS – Youth for Road Safety (“Juventude pela Segurança no 
Trânsito”), a autora ou a editora responsabilizar-se-ão por danos resultantes do uso deste 
material.

A produção deste Kit recebeu apoio financeiro da União Internacional para Promoção da 
Saúde e Educação (IUHPE, na sigla em inglês) por meio de um acordo de cooperação para 
o Desenvolvimento de Capacidades em Países em Desenvolvimento para Prevenir Doenças 
Não Comunicáveis. O conteúdo deste Kit é de responsabilidade exclusiva dos autores e não 
necessariamente representa as visões oficiais da IUHPE, seus membros ou colaboradores.



Kit de Ações de Segurança
no Trânsito para Jovens

Jóvenes y Seguridad Vial
Guía para la acción


