
10 de Julho: Lançamento da campanha « Sécur’été 2021 - Verão em Portugal »  na sede da Rádio Alfa 
12 de Julho: Lançamento noturno da campanha « Sécur’été 2021 - Verão em Portugal » no barco Concorde Atlantique 
15 de Julho: Durante 15 dias, várias equipas vão viajar entre França e Portugal para sensibilizar as pessoas os perigos
da estrada 
24 e 25 de Julho: Ação nas áreas de descanso Bordeaux-Cestas e na área de repouso Des Vérités na RCEA
28 de Julho: Início da campanha de cartazes "Sécur'été, Verão em Portugal" em 15 pontos da rede nacional de
infraestruturas Mupis em Portugal 
31 de Julho e 1 de Agosto: Ação nas fronteiras de Vilar Formoso, Valença e Chaves
2 semanas de Agosto: Várias ações em Portugal 

A Cap Magellan é a maior associação de jovens lusófonos e lusófilos, partilhando o mesmo desejo de promover a língua e
a cultura lusófona. Desde 2003, a associação organiza a campanha anual "Sécur'été, Verão em Portugal" que visa
contribuir para a redução do número de acidentes de viação e, consequentemente, do número de vítimas, especialmente
durante as longas viagens efetuadas nas férias de verão.

Com esta campanha, a Cap Magellan quer sensibilizar o público sobre os perigos das longas viagens (cansaço, excesso de
velocidade, etc.), bem como sobre as precauções a tomar para as mesmas (preparação do veículo, paragem a cada duas
horas para descansar, etc.).

Para o efeito, duas equipas estarão presentes nas áreas de serviço dos departamentos de l'Allier e de Gironde para
sensibilizar sobre os riscos e perigos das estradas. Uma equipa estará presente na área de serviço Des Vérités na RCEA
em colaboração com o Centro franco-português de Bourges e uma segunda equipa estará presente na área de serviço
Bordeaux-Cestas na A63, em colaboração com a associação O Sol de Portugal de Bordéus e com o apoio da Préfecture de
Gironde. 

Estarão disponíveis diversas animações como: tapetes de simulação de fadiga, testes de alcoolemia, respeitando sempre
as regras sanitárias (desinfeção do material utilizado, uso de máscara, etc). A Macif, um parceiro de longa data da ação,
também estará presente na área de serviço Les Vérités com um dispositivo de teste de choque.

Durante 2 meses, a equipa da Cap Magellan e os seus voluntários irão mobilizar-se para levar a cabo várias actividades de
sensibilização:

A Cap Magellan estará presente nas áreas de serviço Des Vérités na RCEA e Bordeaux-Cestas
na A63 nos dias 24 e 25 de Julho no âmbito da sua campanha de Segurança Rodoviária

Paris - 15 de Julho de 2021 : No âmbito 
da campanha "Sécur'été 2021 - Verão 
em Portugal", a Cap Magellan estará
presente nas áreas de serviço Des Vérités e
Bordeaux-Cestas no fim-de-semana de 24 e
25 de Julho para sensibilizar o público sobre
os perigos das longas viagens.
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