Campanha promovida pela Cerveja Sagres sem Álcool, a Brisa e a Galp,
em associação com a Prevenção Rodoviária Portuguesa, impactou diretamente
mais de 5.000 condutores no período de Natal e Ano Novo de 2017

Campanha “Aprecie a condução sem álcool”
regressa à estrada para período da Páscoa
Vialonga, 29 de março de 2018 – A Cerveja Sagres sem Álcool, a Brisa e a Galp, em
associação com a Prevenção Rodoviária Portuguesa, vão ativar nesta Páscoa a sua
campanha de sensibilização para um consumo moderado e responsável de bebidas
alcoólicas , promovendo uma condução segura.

Sob o mote “Aprecie a Condução sem álcool”, a Campanha decorrerá de 29 de
março a 2 de abril nas Áreas de Serviço de Aveiras e Pombal, na A1, e de Alcácer, na
A2, em ambos os sentidos.

Num fim-de-semana alargado com grande fluxo de tráfego rodoviário, esta iniciativa
reforça o compromisso das quatro entidades organizadoras da campanha para
promover a adoção de comportamentos seguros ao volante, uma nova fase da
campanha desenvolvida nos últimos períodos de Natal e Ano Novo.

Procurando elevar a experiência e a demonstração dos efeitos e as consequências de
um consumo abusivo de bebidas alcoólicas, a campanha “Aprecie a condução sem
álcool”, inclui um percurso traçado no piso das áreas restauração das Áreas de
Serviço, que deve ser percorrido usando uns óculos que simulam a visão de uma
pessoa com cerca de 0,8 g/l de álcool no sangue, permitindo assim, perceber por
experiência direta os efeitos de uma condução com aquela taxa de alcoolemia.

Nas Lojas Tangerina, das mesmas Áreas de Serviço, será possível ter contacto com a
campanha e degustar Sagres sem álcool.
Calendário das estações de serviço onde estarão presentes os simuladores e os
técnicos de segurança rodoviária da PRP:

Data

Horário

29 de março 5ª feira

11h00 às 19h00

30 de março 6ª feira

11h00 às 19h00

31 de março Sábado

11h00 às 19h00

2 de abril 2ª feira

11h00 às 19h00

Para mais informações, por favor, contacte:
Com os melhores cumprimentos,

Patrícia Marques
Relações Públicas e Comunicação Empresarial
PREVENÇÃO RODOVIÁRIA PORTUGUESA
Estrada da Luz, 90 - 1º
Telef. Geral 21 00 36 600
Telef. Dir. 21 00 36 603
Telemóvel. 966 787 869
Fax: 21 00 36 649

Área

Sentido

Aveiras
Pombal
Aveiras
Pombal
Pombal
Alcácer
Pombal
Alcácer

Sul/Norte
S/N
S/N
S/N
S/N
N/S
N/S
S/N

