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Política de segurança automóvel 
  

OBJETIVO: 
 
A adopção de uma Política de Segurança 

Automóvel é de extrema importância para a 

GALP ENERGIA. 

 

A condução de um veículo automóvel é uma 

das actividades mais perigosas a que muitos 

dos colaboradores da Galp Energia estão 

expostos quer durante o serviço quer fora de 

serviço. 

 

Erros de condução e a adopção de uma 

conduta desadequada face ao tráfego e às 

condições da via são a causa da maioria dos 

acidentes rodoviários. No entanto, uma 

contínua e vigilante actividade de prevenção 

complementada por uma constante 

interpretação e antecipação dos 

acontecimentos são essenciais na redução da 

probabilidade dos colaboradores serem 

envolvidos num acidente. 

 

A aplicação e o desenvolvimento de práticas 

de Condução Defensiva são vitais para a 

redução da probabilidade dos 

colaboradores serem envolvidos num 

acidente. 

 

ÂMBITO: 
 
Aplica-se a todos os colaboradores que 

conduzam veículos ligeiros ou comerciais 

(estão excluídas as viaturas pesadas) ao 

serviço de qualquer empresa do Grupo Galp 

Energia.  

 

As regras e recomendações que constam da 

Política de Segurança Automóvel são um 

suplemento à Legislação Nacional existente e 

constituem o mínimo aceitável para a prática 

de uma condução segura.  

 

O programa agora adoptado é fruto da 

experiência nesta matéria da Galp Energia e é 

baseado no treino, na sensibilização e na 

revisão do próprio programa, apostando na 

melhoria contínua em resultado da análise das 

ocorrências.  

 

Pretende-se com este programa de 

características preventivas reduzir o número 

de acidentes rodoviários os danos pessoais e 

a gravidade dos mesmos através da formação 

e da utilização de veículos ligeiros com altos 

padrões de segurança. 

Temas abordados na política: 

 

 Condução Defensiva 

 Requisitos Base do condutor e veículo 

 Formação e Treino 

 Condução em Países Estrangeiros 

 Reporte de acidentes rodoviários 

 Tratamento de dados 

 Análise de acidentes 

 Informação e Sensibilização 

 Responsabilidades 

 Informações e boas práticas 

 

 


