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Prémios para condutores sem álcool  

 

100% Cool, PRIO e PSP em Operação “Natal” e “Ano Novo”  
 

Ação de sensibilização promovida pela ANEBE decorre de 20 a 27 de dezembro nas 
cidades de Aveiro, Lisboa, Porto e Braga. Os condutores com uma taxa de alcoolémia 
igual a 0% serão premiados com vouchers de combustível e outras ofertas.  

 

O programa 100% Cool, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a PRIO, por ocasião da quadra de Natal e Ano 
Novo, reforçam a sensibilização para a importância de uma condução segura e para a adoção de 
comportamentos responsáveis ao volante, alertando e promovendo a não ingestão de álcool, junto dos 
condutores.  

A ação decorre entre os dias 20 e 27 de dezembro, nas cidades de Aveiro, Lisboa, Porto e Braga, e vai premiar 
os condutores com 0% de álcool no sangue com Kits 100% Cool + PRIO, que incluem vales de 10 euros em 
combustível PRIO e ainda ofertas que valorizam o comportamento seguro e responsável ao volante.  

O 100% Cool, iniciativa da ANEBE – Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas, 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.  

  

  
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

SOBRE A PRIO 
A PRIO é a maior produtora de biocombustíveis em Portugal e a terceira maior produtora europeia de biodiesel a partir de 
matérias-primas residuais. Para assegurar o escoamento desses biocombustíveis, opera e abastece uma rede de mais de 
250 estações de serviço de Norte a Sul de Portugal, nas quais oferece, para além dos combustíveis líquidos convencionais, 
carregamento para veículos elétricos e abastecimento de veículos a Gás (GPL Auto).   
Para assegurar a sua competitividade nos combustíveis líquidos e no GPL, a PRIO opera um terminal de armazenagem e 
logística primária independente em Aveiro, através da qual se pode abastecer no mercado internacional. Para assegurar o 
abastecimento da sua fábrica de biodiesel no mercado nacional, a PRIO coordena a recolha de óleos alimentares usados e 
de outras matérias-primas residuais em mais de 600 pontos de recolha em Portugal. 
Tem capital 100% Português e é uma empresa com a tripla certificação QSA (Qualidade, Segurança e Ambiente) simultane-
amente para a fábrica de biodiesel e para o parque de tanques. 
Para saber mais, consulte o site www.prio.pt e a nova app PRIO.GO. 
 
Sobre a 100%Cool   
A 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.  

 
 

 

 

Contactos para a imprensa: 

 Wisdom Consulting 

Teresa Ferraz Miranda 

91 696 67 53 

Teresa.miranda@wisdom.com.pt  
 

Salvador Cunha 

91 895 1493 

Salvador.cunha@wisdom.com.pt 

 

 


