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Equipa do CDP de Loures
vence Drivers’ Challenge
Portugal 2017
Nos dias 24 e 25 de outubro, o Autódromo do Estoril
acolheu a realização do Drivers’ Challenge Portugal
2017, a competição nacional que apurou a equipa de
ecocondutores que irá representar os CTT na final
internacional do IPC Drivers’ Challenge 2017, marcada
para abril de 2018, no nosso país, que também irá decorrer
neste emblemático espaço do desporto motorizado.
Ao fim de dois dias intensivos de preparação e provas,
em que as 20 equipas, constituídas por um condutor e
uma chefia operacional, se entregaram com entusiasmo
para obter os melhores resultados, foi possível eleger as
equipas vencedoras desta edição do Drivers’ Challenge.
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VENCEDORES

1º lugar

2º lugar

3º lugar

OPRS/CDP Loures

OPRC/CDP Figueira da Foz

OPRN/CDP Barcelos

Ricardo Monteiro e Pedro Madeira

Rogério Freitas e António Freitas

Joaquim Cunha e Francisco Faria

Foram ainda distinguidas as equipas que, em 2016, mais se
destacaram a nível da ecoeficiência e da condução segura.

Prémio Eficiência Energética

Prémio Segurança Rodoviária

OPRC/CDP Lourinhã

OPRC/CDP Fronteira

Eugénio Quintino e Fernanda Pereira

Paula Maurício e Plácido Gonçalves
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O Drivers’ Challenge visa, entre outros objetivos, reconhecer
as melhores práticas de condução no setor postal, em
matéria de redução de consumos e emissões CO2,
segurança rodoviária e qualidade de serviço ao cliente.
A exemplo das duas edições anteriores, a participação dos
CTT neste evento implicou um exaustivo processo interno,
que abrangeu todos os colaboradores com funções de
condução nos CDP e CPL de todo o país, para selecionar os
melhores concorrentes, com base num sofisticado sistema
de avaliação e de reconhecimento dos desempenhos
energéticos e ambientais, satisfação do cliente e segurança
dos condutores na sua atividade diária.

Foi assim que se chegou ao apuramento destas 20 equipas,
que integram os colaboradores mais exemplares em
matéria de condução sustentável. Por este motivo, para lá da
equipa do CDP de Loures, estão também de parabéns todos
os participantes no Drivers’ Challenge 2017.

