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O PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRA DE CASTELO BRANCO 

O aumento da rede viária e consequente crescimento da taxa de motorização registados nas 

últimas décadas, associado ao crescente aumento das viagens em transporte individual 

complementado com a redução da utilização dos transportes coletivos, traduz-se em índices de 

sinistralidade tendencialmente mais elevados envolvendo veículos motorizados, ciclistas e 

peões.  

Cientes da necessidade da redução dos índices de sinistralidade, a União Europeia e os 

Governos nacionais têm vindo a adotar medidas efetivas em prol desse desígnio, definindo 

metas para a redução da sinistralidade rodoviária tendo por base orientações estratégicas que 

apontam medidas em vários domínios. 

A concretização do Plano Municipal de Segurança Rodoviária é uma das medidas integradas 

nas estratégias e que o município de Castelo Branco agora implementa, passando a dispor de 

um documento que lhe permita planear e atuar de forma concertada com a integração dos vários 

agentes com responsabilidade de atuação nesta matéria. 

 

CONSULTA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA DE 

CASTELO BRANCO 

O Município de Castelo Branco promove a participação pública de modo a antever as questões e 

a tornar mais robustos os assuntos no processo de tomada de decisões. A consulta pública visa 

a recolha de opiniões, sugestões e outros contributos e tem como objetivo assegurar a 

intervenção do público interessado nos processos de decisão.  

Por esse motivo, submete-se a Consulta Pública o Plano Municipal de Segurança Rodoviária de 

Castelo Branco, pretendendo-se a obtenção de contributos que constituam uma mais-valia na 

prossecução dos objetivos do Plano. 

Para esse efeito, os interessados poderão submeter os seus comentários até ao dia 28 de 

fevereiro de 2023, utilizando um dos seguintes meios de contacto: 

- Endereço eletrónico protecaocivil@cm-castelobranco.pt;  

- Presencialmente no Balcão Único de Atendimento do Município de Castelo Branco, nos dias 

úteis entre as 9:00 e as 12:30 e entre as 14:00 e as 16:30; 

- Correio postal para o endereço da Câmara Municipal de Castelo Branco - Praça do Município, 

6000-458 Castelo Branco.  

 

mailto:camara@cm-castelobranco.pt
mailto:protecaocivil@cm-castelobranco.pt

