
MARCADE BEBIDAS
apela à consciência dos mais novos

Numaacçãoinéditapara uma marcade
bebidas alcoólicas o
WhiskyGranfsvai rea
lizar uma campanha

de consciencialização junto da

população jovem incentivandoos auma condução responsável
apelando para que enquanto con
duzamnão bebam
Esta iniciativa em parceria

comaEmparque está a decorrer
no parque de estacionamento da
Praça Luís de Camões nó Bair
ro Alto desde o dia 15 das 23 00
horas às 3 00 horasda manhã e
terminahoje Na altura de levan
tarem os carros os condutores
terão oportunidade de fazer o
teste do balão e os que registem
00g de álcool no sangue serão
premiados comtrêshoras depar
que grátis

Estacampanha surge no âm
bito do compromisso de Grants
em promover consumo respon
sável revelaAntónioCarvalhão
gestor damarca que acrescenta
Uma das principais áreas de
intervenção de Grants a nível
de responsabilidade social é a
condução Nesse sentido amar

ca tem promovido nos últimos
anos algumas acções de sensibi
lização dos riscos de associar o
consumo de álcool à condução
Deste modo a Grants pretende
assumir se como uma marca

consciente e apelar à mensagem
de uma condução segura assim

como à necessidade de se fazer
uma escolha entre o conduzir e
o beber reforça o responsável
Em acções passadas a mar

ca de bebidas apostou em fazer
passar uma mensagem assente
na recomendação de que aque
les que bebem devem abster se

de conduzir Este ano optámos
por uma mensagem diferente e
apostámos na recomendação de
que aqueles que irão conduzir
devemabster se completamente
de consumirbebidas alcoólicas
Em ambos os casos estamos a
reforçar a dissociação entre a
condução e o consumo de álco
ol explicaAntónio Carvalhão
Paraogestordamarca estas ac

ções que seenquadramnoquadro
de responsabilidade socialdaem
presa são fundamentais porque
donossopontodevista enquanto

marca líder em Portugal Grants
tem um papel a cumprir relati
vamente à sociedade Assim no
âmbito da condução segura em
2009 Grants associou se à AN
TRAL AssociaçãoNacionaldos
TransportesRodoviários emAu
tomóveis Ligeiros para desenvol
ver uma campanha com o slogan
Se bebeu não arrisque Volte de
táxi Os objectivos desta acção
passaram por apelar à utilização
dostáxiscomomeiodetransporte
depois de uma saída à noite onde
se tivesse consumido álcool
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