
A Carta Europeia de Segurança Rodoviária (ERSC) é a maior plataforma da sociedade civil centrada 

na segurança rodoviária. Mais de 3.500 entidades públicas e privadascomprometeram-se com a 

ERSC, formando uma comunidade para partilha do conhecimento de ações e iniciativas de segurança 

rodoviária. Esta comunidade é um recurso incrível para destacar a importância da segurança 

rodoviária em todos os países dentro e fora da UE. 

As ações dos nossos membros contibuiram para uma maior sensibilização sobre as causas dos 
acidentes rodoviários, ajudaram a construir uma cultura de segurança rodoviária em toda a Europa e 
realçaram as boas práticas de prevenção s em matéria de segurança rodoviária. Os nossos membros 
disponibilizam uma variedade de atividades para aprender e se inspirar. Estas podem ser adaptadas 
a locais ou dados demográficos específicos de modo a criar uma estratégia eficaz de segurança 
rodoviária para qualquer país, cidade ou aldeia. 

A importância dos nossos membros 
Os nossos membros são essenciais para a ERSC. A partilha dos seus conhecimentos desempenhou 
um papel significativo no esforço pan-europeu de tornar as nossas estradas mais seguras. Contamos 
com o envio de informações sobre as suas atividades para aumentar ainda mais o conhecimento 
sobre segurança rodoviária e apresentar boas práticas usadas para alcançar as metas de acidentes 
rodoviários. As boas práticas que vão além dos objetivos definidos serão destacadas como 
compromissos voluntários. 

Os nossos membros organizam eventos para incentivar a colaboração e a inspiração, promovendo 
uma cultura ainda mais forte de segurança rodoviária. Estes eventos chegam a um amplo número de 
pessoas que se fôssemos apenas nós não conseguiríamos contactar, encorajando-as a falar e dando-
lhes a oportunidade da sua voz ser ouvida. 

Precisamos que participes e ajudes a tornar as nossas estradas mais seguras, de formas que nunca 
teríamos imaginado. 

Como se inscrever na ERSC 
Com um login já existente da UE  

1. Aceda à página de login da ERSC neste endereço:Https://webgate.ec.europa.eu/cas/login 

2. Será redirecionado para a página de login da UE 

3. Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe da UE 

4. Será reencaminhado para a página de login de novo utilizador da ERSC 

5. Preencha os campos em branco (os campos obrigatórios estão assinalados com um *) 

6. Uma vez concluída, clique em gravar 

7. Receberá um e-mail de confirmação que indica que a equipa da ERSC recebeu o seu pedido 

8. A equipa da ERSC analisará a sua candidatura 
 
a. Se mais informações forem necessárias, receberá um e-mail solicitando as informações 
em falta 
 
b. Se todas as informações estiverem corretas, receberá um e-mail a confirmar a sua adesão 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login


9. Assim que a sua adesão for confirmada, receberá um e-mail com a identidade visual da 
ERSC, como logótipos e banners. 

 

Sem um login já existente da UE  

1. Aceda à página de login da UE neste 
endereço:Https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

2. Clique em criar uma conta.Se deseja migrar a sua conta ERSC existente use o mesmo 
endereço de e-mail 

3. Será reencaminhado para a página de login da UE 

4. Preencha os campos em branco 

5. Leia a declaração de privacidade e selecione a caixa 

6. Clique em “criar uma conta” 

7. Receberá um e-mail de confirmação 

8. Clique no link fornecido no e-mail 

9. Será redirecionado para uma página para criar uma nova palavra-passe 

10. Digite uma palavra-passe à sua escolha nos campos em branco 

11. Clique em enviar 

12. Prossiga para a secção acima  «Com um login já existente da UE »  

 

Se tiver problemas com a criação de um login da UE visite a página de ajuda de login da UE aqui  

 

Como pode um membro do ERSC já existente migrar para um login da UE? 

1. Se o seu login na UE utilizar o mesmo endereço de e-mail que a sua conta ERSC existente, a 
sua conta será automaticamente migrada 

2. Se o seu login na UE usar um endereço de e-mail diferente, você pode: 
 
a. Criar um novo login da UE com o seu endereço de e-mail ERSC e pode continuar a usar a 
sua conta ERSC existente ou;  
 
b. Criar uma nova conta ERSC com o seu login da UE existente e nós desativaremos a sua 
conta ERSC antiga. Devido às restrições do RGPD, não podemos alterar os pormenores das 
contas ERSC existentes.Se desejar ter acesso aos seus compromissos anteriores, por favor 
contacte o Serviço de Ajuda no seguinte endereço:ERSC-helpdesk@ricardo.com para que lhe 
possamos enviar.  

Contacte-nos 
Para mais perguntas, entre em contato connosco em ERSC-helpdesk@ricardo.com 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
mailto:ERSC-helpdesk@ricardo.com?subject=Log%20in%20help%20

