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Segurança Rodoviária
A segurança rodoviária é um importante vetor de atuação da 

Ascendi integrado na estratégia de Cidadania 

Empresarial/Responsabilidade Corporativa. 

A segurança é uma prioridade para os nossos 

clientes, mas também para os nossos 

funcionários, particularmente para as pessoas que 

trabalham em via ativa. Esses profissionais 

trabalham todos os dias para fornecer aos nossos 

clientes vias seguras e de qualidade, mas também 

eles precisam de ser protegidos.

Sensibilização para o risco de 
acidentes com as equipas que 
trabalham diariamente na 
infraestrutura.

CAMPANHA DE 
SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA



ENQUADRAMENTO/ 01
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Segurança Rodoviária

Sendo esta reconhecidamente uma área de atuação 

influenciada por múltiplas entidades, a Ascendi envolveu 

diretamente as entidades com maior relevância nesta matéria 

conferindo, através da participação ativa destas entidades, um 

maior grau e eficácia na passagem da mensagem. 

Mas também, outras entidades poderiam aportar valor a esta 

campanha, por forma a garantir maior abrangência da 

mensagem. 



PERSPETIVA DA 

CONSEQUÊNCIA

PERSPETIVA 

HUMANA

Por um lado teremos a perspetiva da consequência,

real e visceral que apresenta a consequência dos

acidentes com as viaturas da Ascendi, Bombeiros ou

Autoridades Policiais envolvidas em acidentes durante

trabalhos/balizamentos na via. Para isso pretendemos

expor, nas áreas de serviço, viaturas reais acidentadas.

Por outro lado apresentaremos a perspetiva humana, a

visão de quem trabalha na infraestrutura, a realidade dos

veículos a passarem perto, com velocidade. Com esta

perspetiva ganha-se a propriedade para apelar aos

condutores para a adoção de comportamentos de

condução corretos.

CONSCIENCIALIZAR SENSIBILIZAR INFORMAR

Objetivos de 

Comunicação / 

ESTRATÉGIA/ 02
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CRIATIVIDADE / 03

/ Este é o insight que os condutores devem

levar com eles durante a sua viagem, o

principal a reter da campanha.

Insight

/ Esta dicotomia entre o estar parado e

velocidade é o primeiro choque da

campanha e que remete para a realidade,

pouco notada, que a campanha quer

salientar – O impacto que pode haver para

as equipas que trabalham na via.

Conceito Criativo

RESPEITE QUEM 

TRABALHA NA 

ESTRADA

A VELOCIDADE 

TAMBÉM MATA QUEM 

ESTÁ PARADO
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CRIATIVIDADE 

1º Momento: perspetiva da consequência _

Mensagem de Impacto

A velocidade também mata quem 

está parado.

A distração também mata quem 

está parado.

2º Momento: perspetiva humanizada_ 

Mensagem de Sensibilização

Abrande. Respeite quem trabalha 

na estrada.

Atenção. Respeite quem trabalha 

na estrada.

/ 03

/ Associada à viatura sinistrada, visível para a 

área e abastecimento das áreas de serviço

/ Associado às pessoas, equipas reais que 

trabalham na infraestrutura, no momento em 

que os condutores inicial a viagem (saída da 

área de serviço)
7
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CRIATIVIDADE / 03

Concessão Norte

/ Área de Serviço de Seide

Concessão Grande Porto

/ Área de Serviço de 
Matosinhos

Concessão Costa da Prata

/ Área de Serviço de Aveiro

Concessão Beiras litoral e 
Alta

/ Área de Serviço de Vouzela

Concessão Grande Lisboa

/ Área de Serviço de Sintra 

1º Momento: perspetiva da consequência 

_ Mensagem de Impacto

2º Momento: perspetiva humanizada_ 

Mensagem de Sensibilização
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AÇÕES/ 04

Ativações_ Team Entidades

OBJETIVO: Abordar o tema da campanha na 1ª pessoa.

Equipas são compostas pelos Agentes das entidades 

envolvidas e equipas da Ascendi durante o período da 

Campanha que vão contribuir com seu testemunho pessoal 

às pessoas.

Apoiados pelos promotores na distribuição de flyer e 

merchandising.

10 AÇÕES

apenas com os promotores móvel que se desloca em viatura 

decorada de acordo com o visual da Campanha.

5 AÇÕES
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AÇÕES/ 04

Ativações_ Promotores

Proposta de mecânica de abordagem e 

oferta de Merchandising/Brindes:

/ Os Promotores tinham um guião de 

perguntas sobre prevenção e 

segurança rodoviária, boas-práticas 

bem como sobre as entidades 

envolvidas nesta Ação. No final do 

questionário será oferecido o brinde.
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4.3 k

Respostas ao 

questionário



AÇÕES/ 04

Utilização de PMV
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Informação nos PMV ao 

longo de todo o período 

da campanha, com 

reforço nas vias com 

trabalhos



RÁDIO/ 05

Parceria Rádio

Spots de 

rádio 20’’

Distribuídos ao longo 

do período da 

campanha

Dicas de 

segurança 

Durante as 5 semanas 

em que teremos a 

participação de todas 

as entidades nas 

áreas de serviço. 

Testemunhos 

dos 

operacionais 

1 testemunho por cada 

entidade

Ao longo dos 2 meses de duração da campanha, na TSF
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DIGITAL
/ 06

DistraçãoVelocidade

Filmes
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Redes Sociais
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/ 06

Redes Sociais
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192 k

Visualizações

12 k

Reações

5 k

Partilhas

11 k

Gostos Instagram
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/ 07

Clipping
Mais de 60 notícias

18



Filipe Melão | fmelao@ascendi.pt

OBRIGADO

PELA VOSSA

ATENÇÃO

Join us on

@

https://www.youtube.com/channel/UCfW4louQ7F2018pmckU-47A
https://www.linkedin.com/company/aenor-ascendi/?originalSubdomain=pt
http://www.ascendi.pt/

