Compromisso CTT
Segurança Rodoviária
Os CTT são um operador postal multisserviços reconhecidos pela Qualidade, eficiência e criação de valor.
As Políticas da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalho e Segurança da Informação dos CTT são um dos pilares da
sua Visão, Missão e Valores para garantir valor acrescentado nas soluções de comunicação e de logística para com os Acionistas,
Entidades de Regulação e Supervisão, Clientes, Fornecedores, Prestadores de Serviços, Entidades Públicas e Privadas, Público em
geral, Trabalhadores e restantes partes interessadas.
Todos os Trabalhadores assumem compromissos claros em termos de melhoria continuada de desempenho, nas vertentes Qualidade,
Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalho e Segurança da Informação.
No âmbito da Segurança Rodoviária, os CTT assumem o compromisso:

Frota Automóvel

Ambiente

O Condutor CTT

Veículos existentes

Proteção e desempenho ambiental

Responsabilidade e segurança

Assegurar as condições de segurança dos
veículos, realizando todas as operações
regulares de manutenção e inspeções.

Promover a utilização sustentável de recursos
naturais, nomeadamente, o recurso a energias
renováveis na frota e a racionalização de
consumos.
Novos veículos
Promover uma condução eficiente (eco
Renovar regularmente a frota automóvel,
condução), pela adoção de comportamentos
garantindo uma frota moderna, respeitando
que permitem reduzir o consumo de energia e
o ambiente e adotando os equipamentos de
emissões atmosféricas.
segurança adicionais que sejam considerados
Monitorizar os consumos da frota automóvel,
importantes em todos os aspetos do seu
trabalho, com vista a prevenir lesões e afeções identificando as oportunidades de melhoria.
da saúde.

Participação dos trabalhadores
Realizar regularmente testes de utilização de
possíveis novos veículos, com recolha da
avaliação efetuada pelos trabalhadores
envolvidos e respetivas chefias.

Manutenção da frota automóvel
Preventiva
Promover a manutenção preventiva da frota
automóvel, controlando os intervalos de
intervenção (tempo e Kms percorridos).

Corretiva
Realizar todas as intervenções necessárias
para resolver avarias.

Acidentes
Realizar as reparações necessárias,
resultantes de acidentes, assegurando a total
segurança dos veículos reparados. Em casos
específicos, efetuar a investigação adequada.

Controlo
Realizar regularmente ações de verificação
das condições de segurança da frota
automóvel.

Condução

Condução defensiva e segura
Promover uma condução defensiva e
preventiva, de modo a evitar a ocorrência de
acidentes, independentemente das condições
de circulação associadas à via, ao veículo,
à meteorologia e aos comportamentos de
outros condutores e peões.

Condutor em boa forma
Promover os cuidados necessários à
prevenção de acidentes: Repousar e dormir
as horas de sono necessárias, ter atenção aos
efeitos secundários da medicação, procurar
manter uma atividade física regular que o
ajude a compensar o tempo de condução.

Veículo em boa forma
Promover uma condução defensiva,
respeitando as regras de boa utilização do
veículo, uma condução também segura e
económica.
Promover o cumprimento total do Plano de
Manutenção e a realização de verificações
frequentes: níveis de óleo do motor e travões,
líquido refrigerante e líquido limpa-vidros,
pressão dos pneus e inexistência de gretas,
bolhas e cortes. Qualquer anomalia deve ser
comunicada para resolução.

Formação
Promover a formação regular e frequente
sobre os riscos rodoviários e as boas práticas
de condução segura, eficiente e responsável.

Praticar uma condução responsável e
correta, contribuindo para a boa imagem da
empresa.
Praticar uma condução atenta, analisando as
situações de trânsito, e dar a conhecer aos
outros as suas intenções na estrada, como
por exemplo, ao mudar de direção.
Ser responsável pela sua segurança, pela do
veículo e carga transportada, pela dos peões,
dos condutores e dos outros veículos que
circulam na via pública.
Cuidar da viatura que conduz e participar
nas ações de formação e sensibilização de
condução rodoviária, promovidas pelos CTT.

Legislação
Respeitar as regras e sinais de trânsito,
respeitar os outros utentes da via e colaborar
para que a circulação se efetue de forma
mais segura para todos.
Respeitar as regras do Código da Estrada,
do “Código de Ética dos CTT” e legislação
laboral e interna é essencial para uma
condução segura, responsável
e solidária.
Assim, damos um contributo valioso para a
boa imagem dos CTT!
Lembre-se:

Na estrada, a responsabilidade é
de todos!
Conduza em Segurança, Sempre!

