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O Programa de Prevenção Rodoviária dos CTT tem como

objetivo direto a diminuição da sinistralidade rodoviária

através de ações de vários Grupos de Trabalhos e

monitorização regular da sua evolução.

O Programa de Prevenção Rodoviária da OP foi delineado

em Maio de 2015 tendo sido aprovado em 5 Julho do

mesmo ano.

4/21/2018 2



O programa foi estruturado em 7 Grupos de Trabalho

consoante as principais temáticas a abordar e

monitorizar, tendo sido desenvolvidos inúmeros

trabalhos em cada GT.
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Sinistralidade Rodoviária nos CTT

Em 2014 verificaram-se nos CTT um total de 447
acidentes de trabalho com origem rodoviária que tiveram
como consequência mais de 17.000 dias de absentismo,
na maioria (80%) com veículos de duas rodas.

Verificaram-se ainda mais de 1200 acidentes que, na
maioria, não provocaram danos pessoais, em grande
parte verificados em ligeiros de mercadorias (82%) e
motociclos (9%).

Assim em 2014 o custo direto foi de cerca de 2,3 M€
(absentismo e reparações).

(Informação recolhida no inicio do projeto, em 2015, o absentismo reflete a
ocorrência de uma morte)
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Alguns resultados obtidos…

Aumento muito significativo de ações de formação em
Segurança Rodoviaria.
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Alguns resultados obtidos…

Reconhecer as equipas com Sinistralidade Reduzida:

Identificar e recolher Boas Práticas a serem divulgadas
pela empresa, com o apoio da Direção de Comunicação –
em curso

Esta metodologia tem sido utilizada com sucesso para a
prova Drivers Challenge desde 2015.

Pretende-se aplicar este modelo de forma mais alargada
e formal com atribuição de prémios….
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Alguns resultados obtidos…

Reconhecer as equipas com Sinistralidade Reduzida:
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Alguns resultados obtidos…

Divulgar permanentemente boas práticas:

Apresentação do Projeto, Cuidados a ter na Condução em
Férias, Transito Urbano, Condução Eco eficiente,
Velocidade Excessiva, Condução Defensiva, Inverno,
Drivers’ Challenge, Condução de duas rodas,
Acompanhamento de Condutores Contratados, Manobras
rodoviárias.

Toda esta informação, foi divulgada com recurso à
revista CTT “Move-nos”, à produção de cartazes e outro
material, realização de sessões de divulgação com
recurso à TV CTT e artigos em apresentação na
Comunidade CTT. De referir ainda o “Kit de Condutor”,
uma formação especializada online.
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Alguns resultados obtidos…
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Poster Global ( out 2016) e “Condução Ecológica” ( dez 2016) 



Alguns resultados obtidos…
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Comunidade CTT    : 

Projeto 



Alguns resultados obtidos…

Menor sinistralidade laboral com causa rodoviária -
redução do absentismo por milhão de Kms percorridos
Desde que se iniciou o programa, o absentismo em
acidentes laborais de causa rodoviária registou uma
diminuição total superior a 29.000 dias (calculado com
referencia ao ano de 2014, período anterior ao inicio do
programa).
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Sinistralidade Laboral causa rodov.

Num. Acidentes Dias Absentismo

2014 447 17398

2015 446 11226

2016 362 8565

2017 398 10485



Alguns resultados obtidos…

O Programa de Segurança Rodoviária dos foi distinguido
na edição de 2017 dos Excellence in Road Safety Awards,
promovidos anualmente pela Carta Europeia de
Segurança Rodoviária.
A cerimónia de entrega de prémios realizou-se no dia 26
de junho, em Bucareste.
Revebemos ainda o reconhecimento do Instituto PARAR
do Brasil, uma entidade reconhecida na Prevenção
Rodoviaria daquele país.
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Muito obrigado

CTT Direção de Operações
00351961704973

Jose.Guilherme@ctt.pt
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