




INFRATOR 

HOMEM MULHER 

[85-90]% [10-15]% 



31,5 ANOS MÉDIA 

POR QUESTÕES FINANCEIRAS E DESINFORMAÇÃO 

POR MARGINALIDADE OU INVALIDADE DO CONTRATO 

[30-50] ANOS 

[20-40] ANOS 

INFRATOR 



 
• AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO 

(Perceção deficiente quanto às consequências da condução sem seguro. 
 Associa-se à condução sem seguro apenas o risco de uma multa de baixo valor) 
  

• INVALIDADE DO CONTRATO 
(Após a ocorrência do sinistro identificam-se  situações que põem em causa a  

 validade do contrato) 

 
• MOTIVOS FINANCEIROS  

(O ciclo económico é determinante na dimensão deste motivo) 
 

• MARGINALIDADE  
 
 



 CAMPANHA DE INFORMAÇÃO PÚBLICA  
 
     AGÊNCIAS RESPONSÁVEIS 

  MKT  

  FCB  

  SUMO  

   PARCEIROS 
 

 Sonae Sierra 
 BP Portugal 
 Lusoponte 
 Bragaparques 
 ACAP- Associação do Comércio Automóvel de Portugal 
 Associação Nacional das Escolas de Condução 





 CAMPANHA DESENVOLVIDA PELA AGÊNCIA 



 DESAFIOS: 

 Alertar os condutores – sobretudo os mais jovens - para  

 os riscos e consequências da condução sem seguro. 

 
 OBJETIVO: 

 Diminuir o número de automobilistas que conduzem sem  

 o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel  

 



 MENSAGEM CHAVE: 

 

 A condução sem seguro  pode resultar em consequências graves 

para o infrator, colocando em risco todo o seu património, como o 

seu ordenado, casa etc.  

 

 O Fundo de Garantia Automóvel apoia as vítimas  mas exige o 

reembolso das despesas ao infrator. 

 

 



 SOLUÇÃO: 

 
 Conceção de um filme publicitário de 15 segundos protagonizado 

por dois jovens, num ambiente informal, partindo de uma 

expressão muito comum em situações de sinistro “ foi só chapa?” 





 CAMPANHA DESENVOLVIDA PELA AGÊNCIA 



 DESAFIOS: 

 Alertar os condutores para os riscos e consequências da 
condução sem seguro. 

 

 Comunicar as vantagens da existência de seguro  de 
responsabilidade civil automóvel. 

 OBJETIVO: 

 Diminuir o número de automobilistas que conduzem sem  

 o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel  

 



 MENSAGEM CHAVE: 

 

 A condução sem seguro  pode ter consequências graves para o 

infrator, colocando em risco todo o seu património e o da sua 

família.  

 O Fundo de Garantia Automóvel paga as indemnizações às 

vítimas mas exige o reembolso das despesas ao infractor. 

 

 



  SOLUÇÃO: 
Criar uma logomarca específica para esta campanha de 

informação, recorrendo à iconografia da área automóvel, que seja 

facilmente memorizável. 

 

Desenvolver uma linha de comunicação utilizando os códigos de 

comunicação facilmente reconhecidos pelo público-alvo, por 

fazerem parte do seu dia-a-dia, mas que seja e comunicação 

capaz de o surpreender já que trazem uma mensagem inesperada 

cujo tom e forma prendem a sua atenção. 
 



 Logomarca: 



  
 Anúncio de imprensa 



 Anúncio de imprensa 



 CAMPANHA DESENVOLVIDA PELA AGÊNCIA 



DESAFIOS: 

Desenvolver uma campanha de informação pública através da qual se 

divulgue um conjunto de informações relevantes sobre o seguro 

automóvel obrigatório, num formato apelativo, e encontrar um ponto 

de contacto que assegurasse níveis elevados de eficácia nessa 

distribuição. 

Posicionar o seguro automóvel como um dos elementos importantes 

no quadro da segurança rodoviária. 

 



 SOLUÇÃO: 

 Conceção de um suporte de pequenas dimensões, facilmente 

manuseável, com sistema de abertura e fecho fácil, e com formato 

que remete para o universo da segurança automóvel. 

 

 Estabelecer parcerias com um conjunto de entidades que 

possuem estruturas de alguma forma relacionadas com o 

automóvel, permitindo assim uma distribuição eficaz e de baixo 

custo.  

 



ACAP  Distribuição nos Concessionários 

APEC   Distribuição nas Escolas de Condução 

BP  Distribuição nos Postos de Abastecimento 

BragaParques Distribuição nos Parques de Estacionamento 

Lusoponte Distribuição nas portagens da Ponte 25 de Abril  

                        e Ponte Vasco da Gama 

Sonae Sierra  Distribuição nos parques de estacionamento dos Centros  
  Comerciais e Grandes Superfícies do Grupo. 
 



Z-Card 



ANÚNCIO DE IMPRENSA  
COM ENCARTE COLADO 
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