
 
 
 
 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 
17.02.2020 

 
 

Resultados Operação “Dia de São Valentim” 

27 Condutores 100%Cool 
no Dia dos Namorados 

 
65% dos condutores controlados revelaram taxas de 0% de álcool 

no sangue. A iniciativa da ANEBE, em parceria com a PSP, premiou 

os condutores 100%Cool e sensibilizou para a importância da 

prevenção rodoviária e a mobilidade sustentável. 

 
 

Durante a ação 100%Cool realizada na noite de 14 de fevereiro, no centro da 

cidade de Lisboa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) abordou 41 condutores, 

tendo identificado 27 condutores 100% Cool, ou seja, com 0% de Taxa de Álcool 

no Sangue (TAS). 

 

A operação de fiscalização “Dia de São Valentim” procurou sensibilizar os 

condutores para a importância de não misturar álcool e condução e para a 

adoção de comportamentos responsáveis ao volante. 

 

Foram premiados com Kits 100%Cool todos os condutores que apresentaram 

zero álcool no sangue, uma oferta que reconhece e valoriza o comportamento 

seguro e responsável ao volante. 

 



 
 
 
 

 
 

A ação promovida pela ANEBE – Associação Nacional de Empresas de Bebidas 

Espirituosas, para além de estimular a segurança e a prevenção rodoviária, 

sensibilizou os condutores para a importância da adopção de soluções de 

mobilidade sustentável nas deslocações dentro dos grandes centros urbanos. 

 

A Polícia de Segurança Pública (PSP), Autoridade Nacional de Segurança 

Rodoviária (ANSR), a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), a Câmara 

Municipal de Lisboa (CML) e o Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e Dependências (SICAD) foram parceiros institucionais desta 

iniciativa, que contou também com o apoio da Empresa Municipal de 

Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), da BTOC Consulting, da 

StandSys, da MovieLight, da Salesland e do projeto Pedalar Sem Idade. Esta 

iniciativa conjunta surge no âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS). 

 

O 100% Cool, iniciativa da ANEBE, tem como missão sensibilizar e premiar os 

condutores que apresentam 0,0 de taxa de álcool no sangue, reforçando assim, 

aquela que é a sua pedagogia de prevenção no combate à sinistralidade 

rodoviária relacionada com a relação entre o álcool e a condução. 

 

Em 2019, o 100% Cool – iniciativa da ANEBE em parceria com a PSP – designou 

1.184 condutores 100% Cool, ou seja, sem presença de álcool no sangue, tendo 

sido sensibilizados 1.556 condutores para a importância da prática de uma 

condução segura e sem álcool. 

 

Fotografias da Operação disponíveis em https://we.tl/t-Cr7Z1lDwjp 

 

 

Para mais informações: 
Pedro Pires César | pedro.cesar@f5c.pt | 967 416 286 
 

http://www.sicad.pt/
http://www.sicad.pt/PT/FNAS/Paginas/default.aspx
https://we.tl/t-Cr7Z1lDwjp
mailto:pedro.cesar@f5c.pt


 
 
 
 

 
 

http://www.100porcentocool.pt 
http://www.facebook.com/100porcentocool 
https://www.instagram.com/100porcentocool 
 
Sobre o 100%Cool  
O 100%Cool é uma iniciativa da ANEBE – Associação Nacional de Empresas de Bebidas 
Espirituosas, alinhada com o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária - PENSE 
2020, e representa uma aliança de missão entre entidades públicas e privadas com o objetivo 
de fazer um combate mais efetivo à sinistralidade rodoviária ligada ao álcool. 
O projeto teve início em 2002 e traduz uma especial parceria da ANEBE com a Autoridade 
Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda 
Nacional Republicana (GNR), que já sensibilizou inúmeras gerações de condutores e designou 
mais de 25.000 condutores 100%Cool por todo o território nacional. Atualmente, o 100%Cool 
conta com o contributo de 29 parceiros. 

http://www.100porcentocool.pt/
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