Carta Europeia da Segurança Rodoviária - Excelência na Segurança
Rodoviária Diretrizes de submissão

Em primeiro lugar, obrigado pelo seu empenho em melhorar a segurança rodoviária e
assumir a propriedade e a responsabilidade.Partilhando as suas boas práticas, as suas
experiências e lições aprendidas constituem os pilares da Carta Europeia da Segurança
Rodoviária (A Carta) como plataforma de conhecimento, para apoiar o desenvolvimento
de capacidades e alargar a comunidade de segurança rodoviária.
Todos os anos, a Comissão Europeia e a equipa da Carta contactam a comunidade de
segurança rodoviária para incentivar esta boa prática a ser documentada, partilhada e
celebrada com os Prémios Excelência na Segurança Rodoviária.
Desde 2021, este convite à apresentação de propostas é fortemente apoiado pelos Relés
Nacionais dos 27 Estados-Membros da UE.Os Relés Nacionais também podem apoiá-lo
com sua submissão, eles podem ser contatados aqui
Os principais critérios que procuramos em uma submissão de Excelência em Segurança
Rodoviária são:
-

Abordagem inovadora e criatividade:Para que estender sua iniciativa leva a
novas abordagens e práticas?

-

Impacto:Pode estimar o impacto da iniciativa a nível local, regional ou nacional?

-

Capacidade de transferência:A iniciativa permitirá a transferência, divulgação
ou aplicação de resultados, experiências, conhecimentos e boas práticas numa
escala diferente?

-

Visibilidade:Com que sucesso a iniciativa foi promovida e divulgada?

-

Continuidade:Há um plano para continuar algumas atividades nos próximos
anos?

-

Mensurabilidade:O impacto ou o sucesso potencial podem ser medidos?

Convidamos você a descrever e documentar a extensão de sua submissão que atende
aos critérios acima durante sua submissão de prêmio.

Informações sobre o requerente
Para a Carta e a Comissão Europeia é importante ter as informações de contacto
necessárias e corretas na sua candidatura.Precisamos de seus dados de contato para que
possamos voltar a entrar em contato com você se precisarmos de informações adicionais
para aumentar a qualidade da sua candidatura e informá-lo sobre a avaliação da sua
submissão.As suas informações de contacto serão utilizadas apenas para o processo de
candidatura.Se você ainda não é um membro, por favor, registre-se aqui, pois só
podemos considerar os membros para a lista final.

Estamos satisfeitos com as submissões em inglês, mas congratulamo-nos também com
as submissões noutra língua da UE.

Elegibilidade
Só são elegíveis para um prémio os pedidos de um Estado-Membro da UE, de um
Estado-Membro da EFTA (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça) ou de um Estado de
adesão (Albânia, República da Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia e
Turquia).Submissões de fora de um desses países ainda podem ser publicadas no site da
Carta como uma valiosa inspiração para outros, mas não serão consideradas para um
prêmio.Para enviar uma boa prática clique aqui

Antecedentes e objetivos
Nesta parte do formulário de submissão, pedimos-lhe alguns antecedentes que
mostrem/explicam por que razão selecionou os objetivos da sua iniciativa, o público-alvo
e os outros parceiros ou organizações relevantes envolvidos.Isso dá alguns insights úteis
no desenvolvimento do seu plano de ação e pode ser uma fonte interessante de
inspiração para outros que querem enfrentar os mesmos ou semelhantes desafios e
problemas de segurança rodoviária.

Resumo
O resumo convida você a descrever brevemente onde sua submissão «faz a diferença»
na estrada e se destaca como um exemplo claro e inspirador para outros.Por outras
palavras:por que você deveria receber um Prêmio de Excelência em Segurança
Rodoviária?
Encorajamo-lo a apresentar novas ou recentes iniciativas/boas práticas, mas também
boas-vindas atualizações sobre as iniciativas existentes que ainda são inovadoras e que
cumprem os outros critérios listados.

Informações pormenorizadas
Nesta parte, fornecer uma breve descrição das ações que realizou/está a realizar para
melhorar a segurança rodoviária e o período de execução desta(s) ação(s).Estes
pormenores fornecem-nos mais informações sobre a execução operacional da sua
submissão.

Medição e monitorização
Uma parte importante de um plano de ação é a medição e monitoramento para avaliar o
efeito e o impacto de suas ações.Esta avaliação pode levar a uma possível modificação
de sua(s) ação(s) para criar um efeito maior e um impacto positivo significativo na
estrada, mas também pode apoiá-lo em convencer outros a apoiar essas ações em

políticas e recursos.
Esta parte do formulário de submissão também é importante para o painel de avaliação
que avalia as propostas para os prêmios.

Inovação & transferência de conhecimento
Inovação e transferência de conhecimento de suas boas práticas é muito importante para
a Carta.Estes aspetos aumentam o efeito positivo das vossas ações, ajudando a melhorar
ainda mais a segurança rodoviária.
Ter um alto potencial multiplicador também é importante destacar durante sua
candidatura a um prêmio.A troca de suas experiências e as lições aprendidas é um
facilitador valioso e muito apreciado para aumentar a segurança rodoviária com o
objetivo de nossos objetivos comuns da Visão Zero.

Material de apoio
Qualquer visual adicional (foto, vídeo, etc) ou links para posts, páginas web ou contas
on-line são muito bem-vindos.Eles apoiam a transferibilidade da sua submissão.
Convidamos você a dar uma olhada nas submissões premiadas anteriores que são
publicadas no site da Carta.Você pode usá-los para inspiração e suporte para sua
submissão.

Escalas de tempo
O prazo para as submissões é 15 de setembro de 2021.A Carta e os Relés Nacionais
dos 27 Estados-Membros da UE estão disponíveis para qualquer apoio que facilite a sua
apresentação.
Os vencedores dos prémios serão contactados em outubro para preparar a sua
participação e participação na cerimónia de entrega de prémios, que se realizará em 18
de novembro de 2021 em Bruxelas e em linha.

Informação de contacto

Serviço de Ajuda da Carta: ersc-helpdesk@ricardo.com
Relays nacionais :Clique aqui

