
 

 

 
 
 
Campeonato do Mundo FIA GT1 - 2010 
 

Miguel Ramos e os restantes pilotos do 
Campeonato do Mundo FIA GT1 solidários com a 

campanha da FIA “Make Roads Safe”. 
 
 

Os 46 pilotos que participaram prova de Nurburgring  juntaram-se na recta 

da meta do circuito ao Presidente da FIA Jean Todt,  para demonstrar o 

apoio à Campanha “Make Roads Safe” assinando um pai nel do Nissan 

GT-R utilizado como Safety Car.   

 
 
6 de Setembro de 2010. 

 

O painel lateral do Nissan GT-R utilizado com Safety Car ostenta as assinaturas de 

todos os pilotos que participaram na prova alemã do FIA GT1, do Presidente da FIA - 

Jean Todt -, do promotor do Campeonato - Stephane Ratel - e do Presidente da ADAC 

Sport - Hermann Tomczyk, assim como o logo da Campanha “Make Roads Safe ”, que 

ali permanecerão até final da temporada de 2010, relembrando a importância desta 

campanha na tentativa de reduzir o numero de mortos nas estradas de todo o Mundo. 

 

A campanha “Make Road Safe ” relembra-nos 10 boas razões para agir em termos da 

segurança na estrada e tentarmos contribuir para a diminuição da mortalidade 

rodoviária: 

 

1. Cerca de 1.3 Milhões de pessoas morrem anualmente em acidentes de viação. 

2. Acidentes na estrada matam mais do que a Malária. 

3. 50 Milhões de pessoas ficam com ferimentos graves, alguns deles com invalidez 

permanente. 

 



 

 

 

 

4. 90% dos acidentes acontecem em Países desenvolvidos. 

5. As previsões apontam para cerca de 1.9 milhões de mortos em 2020. 

6. É a principal causa de morte de jovens no Mundo. 

7. Consequências de acidente serão até 2015 o principal problema de saúde para 

crianças até aos cinco anos de idade nos Países desenvolvidos. 

8. O custo económico ascende a $100 biliões por ano. 

9. Os ferimentos provocados pelos acidentes provocam imensa sobrecarga nos 

hospitais e todo o sistema de saúde. 

10. Acidentes na estrada podem ser prevenidos. 

 

Miguel Ramos afirma: “torna-se urgente dizer – basta - a este enorme fla gelo nas 

estradas de todo o Mundo e claro que em Portugal nã o podemos ficar 

indiferentes. Este é um problema real da sociedade e para o qual todos devemos 

contribuir modificando a forma de estar e postura n a abordagem que temos para 

com os automóveis e as estradas. As previsões apont am para números a rondar 

os 1.9 milhões de mortos por ano em 2020, o que é u ma exorbitância perante o 

qual não podemos ficar parados e é urgente tomar um a atitude. Definitivamente 

a posição que estes dirigentes do desporto automóve l tomaram e à qual eu e 

todos os restantes adversários no Campeonato onde p articipo, não pudemos 

ficar indiferentes e esta foto de conjunto, é a ple na demonstração da sinergia 

que pode existir entre desporto e mobilidade”. 

 

Mais informações sobre a “Make Roads Safe ” no site oficial. 

 

 

 

 
Cumprimentos 
 
 
 
Francisco Guimarães 
(+351) 91 7604570 


