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Les Plages Electroniques Lisboa e Prevenção Rodoviária
Portuguesa promovem ação de sensibilização inovadora
No contexto da estreia do festival Les Plages Electroniques Lisboa, a Prevenção Rodoviária
Portuguesa irá levar a cabo, pela primeira vez em Portugal, uma ação de sensibilização junto
dos condutores no sentido de promover uma experiência total de diversão e segurança. O
evento terá lugar nos dias 3, 4 e 5 de junho no Hula Hula, na Praia do Rei, na Costa da
Caparica.
Depois do sucesso em países como Holanda ou França, a ação visa promover a ideia de
condutor designado, condutor sóbrio, aquele que se responsabiliza por um grupo. Sob o lema
“tu bebes, eu conduzo”, à chegada ao festival, cada grupo escolhe um condutor que entrega
as chaves do seu veículo, assumindo o compromisso de 0% de consumo de álcool.
É ele o “AL_C0.0%”.
Em troca, o condutor recebe uma pulseira que lhe dá 50% de desconto em águas e
refrigerantes. No final da noite, para reaver as chaves do veículo, terá de realizar um teste de
alcoolemia e obter resultado positivo, ou seja, com valores abaixo do limite legal em vigor.
Caso o resultado seja o esperado, as chaves são imediatamente devolvidas.
Em caso negativo, o “AL” é aconselhado a:
 Esperar numa zona destacada do festival de modo a poder levar a cabo outro teste
 Utilizar os shuttles da organização que irão fazer o percurso Praia do Rei - Marquês de
Pombal
 Utilizar outros transportes públicos
 Recorrer a outro “AL_C0.0%”
Esta é a primeira vez que a Prevenção Rodoviária Portuguesa faz parceria com um festival no
sentido de desenvolver uma ação deste género em Portugal.
Porque mais vale confiar no “AL” do que confiar na sorte!

Sobre a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP)
A PRP é uma associação de referência a nível nacional e internacional, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a
redução dos acidentes rodoviários e a gravidade das suas consequências. Desenvolve a sua atividade
maioritariamente nas áreas do fator humano e engenharia, promovendo ações e projetos nas áreas de educação e
sensibilização, de formação de condutores, professores e técnicos, de investigação e consultoria. Para mais
informações, visite www.prp.pt.
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