
JUNTOS 
 PODEMOS SALVAR MILHÕES DE VIDAS



SOBRE NÓS
Fundado em 1903, o Automóvel Club de Portugal tem mais de 250 mil sócios  
e está na primeira linha na defesa dos automobilistas e da mobilidade.

O ACP integra o grupo de fundadores da Federação Internacional do Automóvel 
(FIA), organização que representa 100 milhões de automobilistas em todo o mundo.

 

ACP em ação: 

• Defesa dos interesses dos seus associados junto das autoridades 
 nacionais e comunitárias; 

• Troca e partilha das boas práticas entre clubes;

• Lançamento de campanhas nacionais e internacionais.



DÉCADA DE AÇÃO  
PARA A SEGURANÇA RODOVIÁRIA
A Década de Ação para Segurança Rodoviária 2011-2020 foi proclamada pelas Nações 
Unidas a 11 de Maio de 2011 e lançada em mais de 100 países com um único objetivo: 
evitar cinco milhões de mortes em acidentes rodoviários em todo o mundo.

Anualmente morrem mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo em acidentes 
rodoviários, ou provocados por eles. Se não forem tomadas medidas estruturais  
este número aumentará para 1,9 milhões em 2020.

Desdobrando-se em campanhas e ações nacionais, muitos países tomaram medidas 
para melhorar a segurança rodoviária: através do desenvolvimento de planos nacionais 
(Austrália, México e Filipinas), da introdução de novas leis (Chile, China, França  
e Honduras), ou do aperfeiçoamento da legislação (Brasil, Camboja e Rússia). 

A Década de Ação para a Segurança Rodoviária é apoiada pela Organização Mundial  
de Saúde e pela Federação Internacional do Automóvel.

A campanha mundial é sempre lançada pelas mais altas individualidades dos países 
aderentes e é escolhido um monumento emblemático que é iluminado com a cor amarela 
da campanha.

Em Portugal, o cenário escolhido foi o Cristo-Rei, em Almada.





  A CAMPANHA EM PORTUGAL

Portugal continua acima da média europeia em número de mortos por acidentes 
rodoviários: 62 versus 52 EU

• A maioria dos acidentes ocorre dentro das localidades
• Os jovens são os mais afetados
• O comportamento humano é a causa principal, tal como em todo o mundo
 
A definição de políticas de combate à sinistralidade tem que ser uma prioridade 
nacional.
 
O contributo do Automóvel Club de Portugal acompanha o desafio global:
intervir com programas e campanhas de sensibilização para salvar 5 milhões 
de vidas em todo o mundo até 2020.
 
Nas escolas, junto das forças de segurança e de socorro, dos jovens, na televisão 
e na rua estamos em ação pela segurança rodoviária.





ACP KIDS  

É na infância que se incutem e solidificam comportamentos e conhecimentos  
sobre o meio que nos rodeia. Mais ainda numa matéria de extrema importância
como a segurança rodoviária. 

Dirigido a crianças entre os 3 e os 9 anos, o ACP Kids é o programa de educação
rodoviária presente nas escolas de todo o país. 

 

Fazer dos condutores do futuro porta-vozes das boas práticas rodoviárias, capazes  
de influenciar famílias e amigos, é o melhor contributo que o ACP pode dar.

Este programa conta com a parceria do Plano Nacional de Leitura e da Rede de  
Bibliotecas Escolares, DGE e DGEstE.





MINUTO SEGURO ACP KIDS
Programa de televisão diário dirigido aos mais novos, segue a lógica do ACP Kids:

 incutir e enraizar comportamentos seguros na estrada.

É também um projeto pedagógico de televisão pioneiro em Portugal.  

Cada programa é dedicado a um tema que é explicado com recurso não só a imagens 
reais mas também utilizando animação com o Júnior, a mascote do Automóvel 
Club de Portugal.

“Sabias Que…” e “ACPintores são as duas rúbricas que integram todos os programas; 
na primeira, com recurso a animação, o Júnior alerta os mais novos para coisas 
que nunca devem fazer na rua ou coisas em que nunca pensaram.. Por sua vez, 
“ACPintores” é o espaço para os mais novos mostrarem publicamente, através  
de desenhos, o que aprenderam.





“VICENTE EM VIAGEM”
O primeiro livro infantil de educação rodoviária do ACP, com a chancela do Plano 
Nacional de Leitura, conta a viagem de uma família até ao Rally de Portugal. 

Fazer uma longa viagem de carro é sempre um acontecimento para uma família  
com crianças. Há muitos cuidados a tomar e regras a serem cumpridas à risca.

Assim surgiu a ideia para fazer este livro: sensibilizar de forma lúdica os mais novos 
mas também os adultos.

O Vicente parte numa viagem de automóvel com a família até ao Algarve  
para assistirem ao final do Rally de Portugal. Pelo caminho, depara-se com várias 
situações de erros de condução do pai e de outros automobilistas, que o leva  
a fazer um divertido concurso com os pais e a irmã.

O livro integra a lista de materiais do ACP Kids e encontra-se nas 2300 bibliotecas
da Rede de Bibliotecas Escolares.

 





CAPITAL JOVEM DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Iniciativa conjunta do Automóvel Club de Portugal, da Fórum Estudante e da BP,
que tem por objetivo desenvolver várias atividades e campanhas de segurança 
rodoviária dirigidas aos jovens.

As autarquias têm um papel preponderante neste programa que se realiza anualmente
numa localidade durante uma semana.

Integrada no roteiro do ACP para a Década de Ação para a Segurança Rodoviária,
pretende contribuir para a sensibilização dos mais novos na adoção de campanhas
rodoviárias seguras.

 

 
 

 

 





JOGO E-SAFETY
Teste o seu conhecimento e aprenda enquanto se diverte. Este é o mote do novo 
jogo eSafety para iphone e ipad lançado pelo ACP em conjunto com a FIA.  
Miúdos e graúdos aprendem com os profissionais de segurança rodoviária como  
funcionam os diversos sistemas de segurança e o que eles podem fazer por si.

Para começar a utilizar a nova aplicação gratuita do ACP , basta ter um dispositivo 
móvel da Apple, iPhone ou iPad e descarregá-la da Appstore. De seguida comece  
a testar a sua capacidade de reacção com este divertido e rápido jogo de condução. 
Quanto mais rápido reagir mais pontos ganha.

Existem três modos de jogo eSafety à escolha, cada um com diferentes desafios 
como ganhar a Medalha de Ouro ao piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher  
ou recorrer a seis tipos de ajudas à condução, desde o Alerta de Velocidade  
ao Aviso e Travagem de Emergência. 

Antes de iniciar o jogo, e em cada situação, poderá contar com as explicações  
de pilotos célebres como Lewis Hamilton ou Sebastien Loeb.





ESTUDO ANUAL SOBRE O TRANSPORTE 
DE CRIANÇAS NO AUTOMÓVEL 

 

Os portugueses transportam os seus filhos em segurança?

Estão informados sobre os riscos de transportar uma criança sem segurança 

num automóvel?

O ACP, em colaboração com a Prevenção Rodoviária Portuguesa e a Cybex, apresenta 
anualmente o estudo “Proteção das crianças nos automóveis: A segurança responsável”.

  • Inquérito nacional com mais de 1800 inquiridos
  • Crash test feitos por ACP e Cybex
  • Campanha “A segurança responsável”

Campanha “A segurança responsável”

  • Distribuição maciça de folhetos informativos 
  • Vídeos com conselhos práticos nos sites e redes sociais
  • Toda a informação no sites do ACP, PRP e Cybex





MINUTO SEGURO ACP
Programa televisivo diário do Automóvel Club de Portugal sobre segurança rodoviária. 

Num minuto, condutores, peões e passageiros são esclarecidos sobre as mais 
variadas situações do meio rodoviário: circular nas rotundas, conduzir com nevoeiro, 
como se preparar para viagens longas, curiosidades do Código da Estrada,  
como transportar corretamente as crianças, comportamentos de risco, de modo  
a contribuir para melhorar a segurança rodoviária.





FICHA DE SEGURANÇA
AJUDA QUEM SOCORRE

O tempo é de ouro quando se trata de resgatar um ferido grave encarcerado  
num automóvel. Uns minutos podem fazer a diferença entre a vida e a morte.

A  
na intervenção em acidentes rodoviários com vítimas encarceradas.

Com a evolução tecnológica das viaturas, o resgate de vítimas encarceradas tornou-se  
mais complexo. E
de socorro.

Tem um formato standard e é válida para toda a Europa.

O ACP disponibiliza esta ficha gratuitamente ao público. E traduziu e compilou em forma 
de manual todas as informações para as cerca de 500 corporações de bombeiros  
em todo o país com equipamento de desencarceramento.

Em simultâneo, o ACP está a desenvolver ações de formação técnica específica junto  
da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários em todo o país.

Todo este projeto conta com a colaboração e apoio da Autoridade Nacional  
de Proteção Civil.





 ”EMOH TEG YLEFAS LLA LL’EW“
O Fado, Património da Humanidade, associou-se a esta causa e saiu para a estrada.

"We'll all safely get home” é o Hino Mundial da Segurança Rodoviária com a 
chancela do Automóvel Club de Portugal e da Federação Internacional do Automóvel, 
cantado por Cuca Roseta.

"We'll all safely get home”  dá o nome ao CD que inclui também mais dois fados 
originais “Devagar se Vai ao Longe” e “Fado Sénior”, especialmente dirigido aos jovens 
e aos mais velhos.
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