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O QUE É?

Sob a égide da Comissão Europeia, a Carta Europeia de 
Segurança Rodoviária (CESR) é a maior plataforma da 
sociedade civil sobre segurança rodoviária. Até agora, mais 
de 3 400 entidades públicas e privadas comprometeram ‑se 
com os princípios da Carta e realizaram ações e iniciativas 
de segurança rodoviária dirigidas aos seus membros, 
colaboradores e restante sociedade civil.

Estas ações reforçaram a cultura de segurança rodoviária 
na Europa, melhoraram o conhecimento comum sobre as 
causas de acidentes e ajudaram a criar medidas preventivas 
e soluções.

A comunidade diversificada da Carta é composta por empre‑
sas, associações, autoridades locais, institutos de investiga‑
ção, universidades e escolas. 

Os CTT aderiram em 2006 à Carta Europeia de Segurança 
Rodoviária. 

OBJETIVOS DA CESR
• Encorajar e apoiar associações, escolas, universidades, 

empresas de todos os tipos e dimensões e autoridades 
locais europeias a adotar medidas de segurança rodoviária 
na Europa.

• Reconhecer os contributos da sociedade civil para a 
segurança rodoviária.

• Facilitar aos membros da sociedade civil a aquisição e 
partilha de conhecimentos sobre questões de segurança 
rodoviária na União Europeia.

• Facilitar o verdadeiro diálogo para o intercâmbio de 
experiências e práticas em matéria de segurança rodoviária 
em todos os níveis de governação da União Europeia.

MISSÃO DA CESR

A missão atual da Carta Europeia da Segurança Rodoviária é 
continuar a encorajar, promover e alargar esta comunidade, 
com o objetivo final de reduzir o número de mortes nas 
estradas até 2020.

UM POUCO DE HISTÓRIA

A Carta Europeia da Segurança Rodoviária foi lançada em 
2004 pela Direção‑Geral da Mobilidade e dos Transportes 
(DG MOVE – Comissão Europeia). Desde então, esta 
plataforma de sensibilização única em matéria de segurança 
rodoviária chegou a todos os níveis da sociedade civil nos 28 
Estados‑Membros da União Europeia. 

Ao longo da última década, a Carta Europeia de Segurança 
Rodoviária construiu uma comunidade de mais de 2 300 
signatários que contribuíram para melhorar as normas e 
a cultura em matéria de segurança rodoviária, através de 
compromissos reais e ações concretas.

A CESR entrou agora numa nova fase. Além do relançamento 
de um sítio Web e de uma identidade visual, esta Carta 
renovada tem por objetivo capitalizar os ensinamentos 
retirados das fases anteriores. Por conseguinte, o processo 
de compromisso foi simplificado e foi conferida uma maior 
autonomia aos membros para que possam realizar e avaliar 
as suas próprias ações.
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CESR PROMOVE PRÉMIOS DE EXCELÊNCIA 
EM SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Através da atribuição anual de Prémios de Excelência em 
Segurança Rodoviária (Excellence in Road Safety Awards), a 
Comissão Europeia distingue as melhores ações desenvolvidas 
na Europa para melhorar a Segurança Rodoviária e salvar vidas 
nas estradas europeias.

Em 2017, a cerimónia de atribuição de prémios às melhores 
práticas escolhidas entre mais de 100 programas em execu‑
ção na Europa realizou‑se no dia 26 de junho, em Bucareste, 
na Roménia.

O Programa de Prevenção Rodoviária das Operações dos 
CTT, iniciado em julho de 2015, foi distinguido com o galardão 
máximo. José Guilherme, coordenador do projeto, recebeu 
o prémio das mãos do Diretor Geral da Mobilidade e dos 
Transportes da União Europeia, Matthew Baldwin. 

«Trata‑se de uma distinção que além de muito nos 
orgulhar, também nos traz especiais responsabilidades no 
desenvolvimento do Programa e na melhoria dos resultados 
já obtidos», afirmou José Guilherme, salientando que «neste 
Programa estão envolvidas, para lá da OP (ODP e COQ), 
várias áreas centrais da empresa (RH, RS, MC), CTT Expresso 
e equipas operacionais. É do seu empenho que resultam os 
objetivos alcançados e este Prémio em particular».

Para lá dos CTT, foram também vencedores, na edição de 
2017, o Automóvel Clube da Roménia, a Associação Sueca 
de Motoristas Abstinentes, o Grupo Heracles da Grécia e a 
cidade francesa de Martigues.

Em comunicado divulgado nesse dia em Bruxelas, a Comissão 
Europeia apontou que “os CTT, uma empresa com uma frota 
de grandes dimensões e milhares de condutores, iniciaram 
um programa de segurança rodoviária muito abrangente para 
aumentar a consciencialização dos riscos nas estradas e de 
como preveni‑los”.

Adiantando ainda que “o programa abrange um grande nú‑
mero de áreas, desde a segurança dos veículos ao recruta‑
mento e treino dos condutores, assim como investigações 
a acidentes”, o executivo comunitário salientou que os CTT 
foram galardoados “pela natureza abrangente e pela eficácia 
da sua segurança rodoviária preventiva”.

Foi, assim, reconhecido o excelente trabalho que os CTT 
têm vindo a desenvolver nesta matéria, ao lado 
das maiores empresas de toda a Europa. 


