
 

Comunicado 

Campanha “Segura o teu próximo festival” 

 

 

Neste Verão, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) está presente nos 

festivais de música, com uma campanha intitulada “Segura o teu próximo festival”, que visa 

alertar os jovens para o impacto dos seguintes comportamentos de risco na condução: 

consumo de álcool, velocidade e uso do telemóvel. 

O ambiente de festa vivido nestes eventos que decorrem durante o verão, um período crítico 

em termos de sinistralidade rodoviária, pode levar à prática de comportamentos de risco na 

condução. Por forma a contrariar esta tendência, a ANSR está presente em vários festivais de 

verão que aderiram a esta causa rodoviária, de modo a sensibilizar o seu público para a adoção 

de comportamentos seguros na condução. 

A campanha a decorrer desde 5 de julho até 22 de setembro, tem como parceiros os festivais 

Sumol Summer Fest, Super Bock Super Rock, Nós Alive, EDP Cooljazz Festival, Meo Sudoeste 

e Montepio Fado Cascais e inclui três vídeos temáticos, que visam sensibilizar os jovens e os 

visitantes à tomada de uma decisão consciente e inteligente no momento que antecede a 

condução, comunicando soluções alternativas de transporte e reforçando os comportamentos 

seguros a adotar. 

Para cada comportamento de risco, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

recomenda:  

Álcool: Se beberes, não vai resultar. Não conduzas. O melhor é ires de boleia ou de 

transportes. 

Telemóvel: Se conduzires, não uses o telemóvel. Há distrações irreversíveis. 

Velocidade: Se andares a mil a hora, não vai correr bem. Abranda o ritmo. Tens tempo para 

chegar. 

Esta é mais uma iniciativa em que a ANSR pretende fomentar uma cultura de segurança 

rodoviária dos jovens adultos, contribuindo para uma mudança de comportamentos nas novas 

gerações: os jovens não só são os melhores educadores dos pais, como são os futuros 

condutores.  

O combate à sinistralidade rodoviária é uma responsabilidade de todos os intervenientes no 

sistema rodoviário e começa em cada um de nós. 
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