
Condutor Designado 100% Cool

- Uma Campanha;
- Um comportamento;

- Um compromisso com a vida.

Colóquio “Os jovens, o álcool e segurança rodoviária”
Lisboa, 28 de Fevereiro de 2011



A ANEBE - Missão

� Fundada em 2000 a ANEBE é representante das principais empresas de 
bebidas espirituosas (um sector que contribui com cerca de €315M de 
receitas fiscais e representa 4% do total do álcool consumido em Portugal) 
sendo a única associação de aspectos sociais  do álcool no país;

� Colaborar na prevenção dos problemas ligados ao consumo nocivo de 
bebidas alcoólicas e na promoção de padrões de consumo moderados e 
responsáveis;

� Auxiliar no combate à fraude e ou evasão fiscal e concorrência desleal, 
assistindo as autoridades competentes na elaboração de disposições 
legislativas e de outra natureza de interesse para a indústria.
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� Implementação em Portugal do conceito do condutor 
designado/escolhido.

1. O condutor designado é aquele que, no grupo de amigos, de 
forma rotativa, se abstém do consumo de bebidas alcoólicas e, em 
contrapartida, se responsabiliza pela condução em segurança dos 
restantes; 

2. Não é o “elo mais fraco”, é valorizado no grupo de amigos, 
diverte-se sem beber, ganha vantagens por isso. 

100% Cool - Conceito
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� Reduzir a sinistralidade rodoviária decorrente do consumo de Álcool junto dos 
Jovens de ambos os sexos, entre os 18 e os 30 Anos.

� Dar a conhecer e sensibilizar o maior número de Jovens entre os 18 e os 30 Anos 
para o conceito “Condutor Designado”, induzindo à sua prática.

� Promoção de padrões de consumo moderados e responsáveis por parte dos 
passageiros dos veículos conduzidos por Condutores 100% Cool, através do “Beba com 
Cabeça”;

� Gerar o máximo de notoriedade sobre o conceito “Condutor Designado” junto de todos 
os Públicos-alvo.

100% Cool - Objectivos
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� Por via do conhecimento e apreensão do conceito “Condutor Designado”, modificar a 
atitude e o comportamento do Target no que diz respeito à circulação rodoviária Vs 
consumo de álcool.

� Relacionar o conceito “Condutor Designado” com os códigos de comunicação 
familiares e relevantes.

� Potenciar parcerias com entidades públicas e privadas fomentando o sentido de 
responsabilidade social para com a missão do 100% Cool. 

100% Cool - Objectivos
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100% Cool - Metodologia

Projectos

Gerar uma atitude 
individual de 
referência dentro 
do grupo, face ao 
conceito “Condutor 
Designado”, que 
não seja vista como 
a do “elo mais 
fraco”, mas sim 
como a do Amigo e 
Herói.

Acção Campanha Publicitária
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Jovens dos 18 aos 30 Anos

Públicos Institucionais e de referência (para os jovens e para os pais)

Acção Relações-PúblicasGerar notoriedade 
para o conceito.

Informar, 
controlar e 
premiar pela 
adopção ao 
conceito nos 
momentos de 
risco.

Sites
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100% Cool – Drive Me

� O principal desafio/inovação para 2010/2011 foi a aposta no meio onde o 
seu público-alvo se encontra: a Internet. 

� E, particularmente, as redes sociais, criando-se uma que permite aos 
jovens a gestão das suas boleias e saídas nocturnas de maneira divertida, 
mas responsável. A esta nova plataforma deu-se o nome de “Drive Me”

Projectos
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100% Cool – Drive Me

Desde a apresentação da nova Rede Social Drive Me registámos cerca de:

� 1700 visitas ao Drive Me

� 5300 ao 100% Cool

� mais de mil inscritos na rede social

� e quase 500 premiados pelas Brigadas 100% Cool e em operações 
conjuntas com a GNR.

Projectos
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100% Cool – Drive Me

� Naturalmente o novo 100% Cool mantém os aspectos fortes das anteriores 
edições, tais como a realização de Brigadas – distribuição de materiais de 
sensibilização e realização de testes de alcoolemia, ou a associação à
campanha de figuras públicas com as quais os jovens se identifiquem. 

“Cânticos” “Nickname” “Policiês”

Projectos
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100% Cool (7 anos de resultados)

� Primeira entidade nacional a subscrever a Carta Europeia de Segurança 
Rodoviária;

� Construção de uma rede nacional e internacional de parcerias para o 100%
Cool (UE, TAG/EFRD, Governo, Autarquias, Empresas);

� Projecto reconhecido por duas vezes pelos Prémios Eficácia (Ouro em 
Marketing de Causas em 2006, short list em 2007), recipiente dos Euro Effies
em 2007 (primeira vez para um projecto nacional e para a indústria), 
considerado ainda como um case study pelo CEPS e pelo EFRD);

� Apontado como um modelo de colaboração entre os sectores pelo Presidente 
da República – através de mensagens de encorajamento e apoio de Sua Exa. 
Dr. Jorge Sampaio (em 2005, 2006) e Sua Exa. O Presidente da República 
Prof. Aníbal Cavaco Silva (em 2007, 2009, 2010), 

� Incluído nos currículos académicos de duas  Universidades como um 
paradigma de comunicação com jovens.

Projectos
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Mensagem do Presidente da República
Dr. Jorge Sampaio
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Mensagens do Presidente da República
Prof. Dr. Cavaco Silva
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� Cada vez mais entidades oficiais, líderes de opinião e sociedade em geral 
estão familiarizados com o projecto; Cerca  de 70% dos jovens 
reconhecem-na também devido à forma como o projecto é tratado pelos 
media;

� Estimativas apontam para que ao longo dos anos o 100% Cool tenha 
chegado a aproximadamente 1 Milhão de jovens;

� O que terá contribuído, a par de outros factores, para a redução da 
sinistralidade rodoviária neste segmento da população.

100% Cool (7 anos de resultados) Cont.

Projectos
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100% Cool (7 anos de resultados) Cont.

� Brigadas: Contacto directo com 88.934 jovens (a Dez. 2010);

� Nas brigadas foram feitos 22.351 testes de alcoolemia em que 6.165 
jovens condutores com taxa 0 de álcool ou seja 27,58%;

� Presença de Brigadas 100% Cool em todos os festivais de música de 
Verão e nas Queimas das Fitas do Porto e Coimbra, além da recepção aos 
caloiros em Viseu e em Coimbra;

� Alargamento do projecto, pela primeira vez, a uma Região Autónoma: 
Madeira em colaboração com o IA-SAÚDE IP-RAM e respectiva Secretaria 
Regional;

� Avaliação: 58,8% dos entrevistados já foram levados por um Condutor 
100% Cool; 73,1% sabem o que é o Condutor 100% Cool;

Projectos



Retorno de Media
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Retorno de Media (Cont.)
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Site:

www.bebacomcabeca.pt

5 pilares:

- “Diário de Consumo”;

- “Questionário, Auto-Teste”;

- Factos sobre o Álcool: Jovens, Gravidez, Condução;

- “Calculadora de Tx Alcoolemia”;

- “Simulador de Unidades de Álcool”
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Retorno de Media
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Principais Actividades

� Co-autoria Código de Comunicação Comercial das Bebidas Alcoólicas;

� Face mais visível frase: Seja Responsável. Beba com Moderação;

� Co-fundador Comité Permanente de Fiscalização;

� Representante das Espirituosas neste Comité;

� Relatório de 2010 do EFRD/EASA (European Forum for Responsible

Drinking e European Advertising Standards Alliance) sobre comunicação 

comercial de bebidas espirituosas, Portugal aparece como um dos 5 

países onde a frase está mais visível, aparecendo em 100% dos anúncios;

Auto Regulação
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Principais Actividades

Álcool e Saúde (outras intervenções)

� Road Shows em Escolas Secundárias e nos IPJs;

� Seminários: Organização e/ou participação em 

apresentações/aulas em Universidades/Instituições diversas; 

� I Seminário sobre Jovens e Álcool no Parlamento (2007);

� Fórum Álcool e Saúde promovido pelo IDT;



Plano de Acção

� 100% Cool mais transversal (8.ª fase em 2010/2011):

� Maior aposta na localização/regionalização do 100% Cool, mediante:

� Continuação/renovação de parcerias com GNR, PSP, Governos Civis, 
autarquias e outros;

� E da renovação das parcerias com as Associações  Aacdémicas e 
Universidades

� Continuação do investimento em Brigadas 100% Cool e Road Shows;

� Potenciação da Rede Drive Me 100% Cool;

� Avaliação.

� Beba com Cabeça:

� Calculadora de Taxa de Alcoolemia;

� Nova vaga de Comunicação (ATL, BTL);

� E avaliação, nomeadamente, da evolução, ou não, dos conhecimentos 
antes e depois de uma visita ao Site;
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Plano de Acção
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Outras prioridades para 2011:

� Parceria com o Turismo de Portugal, I.P. - Projecto “Como 

servir bebidas alcoólicas com responsabilidade”

� IDT | Fórum Nacional Álcool e Saúde, apresentação e 

monitorização de compromissos;



Desafios
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� Continuar a contribuir para reduzir a sinistralidade e infracções rodoviárias 
relacionadas com o binómio álcool condução;

� Promover em todos os momentos da vida um consumo moderado e 
responsável de bebida alcoólicas, com a consciência de que há momentos 
em que tal equivale ao não consumo;

� Conseguir consumidores conscientes e conhecedores do álcool, educando-
os e passando-lhes toda a informação sobre bebidas de  forma clara e sem 
preconceitos para, com isso, obtermos consumos crescentemente 
responsáveis;

� Com projectos e campanhas e educativas desenvolvidas em colaboração 
com entidades públicas e privadas, com monitorização e avaliações 
isentas, de forma a continuar a aferir-se a sua eficácia. 

� .



Obrigado!

Colóquio “Os jovens, o álcool e segurança rodoviária”
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