
 

 

 

“Sécur’été 2020 – Verão em Portugal” 

Secretários de Estado presentes em Vilar Formoso 
A Cap Magellan, principal associação de jovens luso-

descendentes em França, organiza todos os anos uma 

campanha de Segurança Rodoviária intitulada "Sécur'été”. 

Esta é uma campanha que se dirige aos portugueses e 

luso-descendentes, residentes em França, que se deslocam 

de carro a Portugal durante as férias de Verão. Decorre em 

três países – França, Espanha e Portugal – e tem como 

principal objetivo a redução do número de acidentes 

durante os trajectos longos e depois das saídas noturnas. 

Em França, todos os anos, o último final de semana de julho é 

anunciado como “negro”, em termos de tráfego rodoviário com destino ao Sul do país. Como 

habitualmente,  durante o caminho entre França e Portugal, vários voluntários e membros da equipa 

da Cap Magellan desenvolverão ações de sensibilização junto dos automobilistas em várias estações 

de serviço e nas fronteiras. Estas ações inscrevem-se no quadro da campanha “Sécur’Eté 2020: 

Verão em Portugal” desenvolvida anualmente desde 2003. 

 

 A associação estará presente nas fronteiras entre Portugal e Espanha, nos dias 1 e 2 de agosto, 

para uma ação de prevenção junto dos emigrantes e de todos os automobilistas que se dirigem a 

Portugal durante os meses tradicionais de férias. Estaremos então nas fronteiras de Vilar 

Formoso, de Chaves e de Valença.  

 

No dia 1 de agosto,  pelas 11 horas em Vilar Formoso, teremos uma ação especial onde foram 
convidados, elementos do governo e presidentes de associações, dos quais aguardamos 
ainda resposta, já estão confirmados: 
 

- Dra. Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da Administração Interna 

- Dra. Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas 

- Dr. João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

- Dr. António Machado, Presidente da Câmara Municipal de Almeida 

- Dr. Rui Ribeiro, Presidente da ANSR (Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária) 

Outras ações serão realizadas durante o mês de agosto em todo o território português. 

 

Todas as acções serão realizadas no respeito das medidas de precaução sanitária, através de 

um protocolo estabelecido em colaboração com as autoridades locais competentes na 

matéria. Todas estas medidas serão recenseadas no site VacancesPortugalCovid.com ! 

AGENDA DAS AÇÕES EM PORTUGAL 

 França: 

- 17 de julho: conferência de imprensa de lançamento, por video-chamada, através de um directo 
Facebook, 

na presença de: José Carlos Malato, apresentador da RTP e padrinho da campanha; Mickael Mota, 

lusodescendente campeão de França de karting e afilhado da campanha; Janyce Cruz, 

lusodescendente corredora de karting e afilhada da campanha. 



 

- 25 e 26 de julho: acção nas áreas de serviço de: 

 Bordeaux-Cestas: principal área de serviço a sul de França, depois da junção da maioria das 
autoestradas vindas de Norte e de Leste. Em colaboração com a associação Sol de Portugal. 

 RCEA: estrada com muita sinistralidade rodoviária que atravessa a França na longitude, 
bastante utilizada pelos residentes de Alemanha e Suiça que atravessa a França rumo a 
Portugal. Em colaboração com a associação Centre franco-portugais de Bourges. 

- Finais de julho: várias equipas a fazer o caminho entre França e Portugal e a sensibilizar ao 
longo do percurso 

 

Portugal: 

- 27 de julho: Programa Maravilhas da RTP, Porto (Trofa), com José Carlos Malato 

- 1 e 2 de agosto: Fronteiras de Vilar Formoso, Chaves, Valença 

- 1 de agosto, manhã especial em Vilar Formoso na presença de: 
o Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da Administração interna 
o Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades portuguesas 
o João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

- 1ª quinzena de agosto: locais turísticos e praias 

o 2/08: Guimarães 
o 6/08: Braga 
o 7/08: Chaves (Caldas e Jardim público) 
o 8/08: Chaves (Jardim das Freiras, Jardim do bacalhau e Castelo) 
o 8/08: Praias litoral centro 
o 12/08: Dia internacional de Juventude, acção de voluntariado e sensibilização na 

praia de São Martinho do Porto 

- 9 de agosto: Programa Aqui Portugal da RTP, em Lisboa 

- 10 a 14 de agosto: Encontro europeu de jovens lusodescendentes em Alfeizerão, Região Oeste 
 

Agenda Digital: 

- Facebook  e Site da Cap Magellan: comunicação regular, com a utilização dos Directos para cobrir 

as datas mais importantes. 

- Site VacancesPortugalCovid.Com e páginas Facebook, Instagram, Twitter : como sabem, foi 

lançada esta nova plataforma de concentração de toda a informação pertinente sobre uma ida a 

Portugal no Verão, relacionada com a Covid-19. Este Site integra plenamente os meios de 

comunicação da campanha de segurança rodoviária e cada parceiro terá o seu espaço no Site. 

- Newsletter enviada mensalmente a mais de 11.000 contactos 

Contacto imprensa : Luis Rocha, info@capmagellan.org 
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