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Aveiro Capital Jovem da Segurança Rodoviária 

- iniciativa Brisa Student Drive Camp - 
 

 

No âmbito do projeto “Aveiro Capital Jovem da Segurança Rodoviária” realiza-se nestes 

dias a iniciativa “Brisa Student Drive Camp” da Fórum Estudante e da Brisa com o apoio da 

Câmara Municipal e da Universidade de Aveiro, propiciando a 50 jovens de todo o país, a 

participação de múltiplas atividades relacionadas com a temática da segurança rodoviária. 

As atividades decorrerão até 28 de abril em Aveiro, estando marcada para hoje a sessão 

pública de apresentação das atividades na Câmara Municipal de Aveiro, pelas 17.30 horas.  

Amanhã, 25 de março, o Estádio Municipal de Aveiro acolherá os participantes para 

desfrutarem de uma primeira experiência ao volante, orientada por cinco escolas de condução 

locais. 

A 26 de março as ações terão lugar no Kartódromo de Oiã, onde os jovens poderão 

colocar em prática os conhecimentos de condução defensiva adquiridos. Durante estes dias, 

estão previstos workshops ligados ao mundo da mecânica, pelo que os jovens receberão 

esclarecimentos quanto à reparação e manutenção automóvel. Complementando a formação, os 

jovens vão acompanhar o percurso de um ferido de um acidente automóvel para o Hospital de 

Aveiro para que conheçam os perigos inerentes aos comportamentos de risco. 

Numa vertente mais prática, na noite de 26 de março, os participantes, juntamente com 

a Polícia de Segurança Pública, vão fiscalizar e sensibilizar os condutores durante uma operação 



STOP. Sexta-feira será feita uma visita às instalações da Guarda Nacional Republicana que 

servirá para dar a conhecer todas as vertentes de atuação desta força de segurança. 

 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 

 


