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LeasePlan lança SafePlan: programa inovador de
Prevenção Rodoviária


LeasePlan pretende ajudar os condutores a adoptar comportamentos de
condução mais seguros e eficientes



Parceria com a Prevenção Rodoviária Portuguesa garante formação de condução
personalizada



Empresas podem escolher a modalidade que melhor se adequa aos seus
condutores

A pensar na segurança e no bem-estar dos condutores que, diariamente, utilizam os seus
veículos, a LeasePlan, em parceria com a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), lançou o
SafePlan, um programa personalizado assente na melhoria comportamental dos condutores,
sensibilizando-os para os riscos a que estão expostos.
Com uma vasta experiência na prevenção, educação e sensibilização para a segurança
rodoviária, a parceria com a PRP vem dotar o programa SafePlan de um maior grau de
exigência e credibilidade, garantindo uma formação de condução personalizada.
“A PRP tem desenvolvido a sua atividade maioritariamente na área do fator humano,
promovendo a mudança de crenças, atitudes e comportamentos dos condutores. Com o
SafePlan, partindo da avaliação e análise de risco do condutor, podemos desenvolver um
programa específico que vai ao encontro das reais necessidades daquele condutor em
particular, aumentando significativamente a probabilidade de sucesso, através do aumento de
competências comportamentais e promovendo uma cultura de mobilidade sustentável.
Devemos ter presente que diversos estudos indicam que o erro humano, só ou em conjunto
com outros fatores, é responsável por mais de 90% dos acidentes”, afirma José Miguel
Trigoso, Presidente do Conselho de Direção da PRP.
O SafePlan é um serviço inovador, distinto das restantes ofertas do mercado, que vem ajudar
as empresas a avaliar as aptidões e comportamentos atuais dos seus colaboradores nas
estradas, oferecendo-lhes uma formação personalizada e módulos de e-learning para que
possam melhorar a sua condução e adoptar um estilo de vida seguro.
“Além das capacidades técnicas de condução, característica comum a outros programas
existentes no mercado, o SafePlan vai mais longe, atuando ao nível da mudança de
comportamentos, contribuindo assim para a redução da sinistralidade e, consequentemente,
para o aumento da segurança dos condutores. Para além disso, promove uma condução
ecologicamente eficiente, o que resultará numa redução dos consumos de combustível e

numa redução do impacto ambiental”, refere António Oliveira Martins, Diretor Geral da
LeasePlan Portugal.
O SafePlan está disponível em três modalidades, de acordo com as prioridades de cada
empresa. Cada modalidade oferece um programa personalizado, que decorrerá ao longo de
quatro anos, resultando no final de cada fase, num relatório que contemplará a análise de
todas as conclusões retiradas de cada etapa.
De acordo com o estudo realizado a condutores de empresas clientes LeasePlan em 32 países,
incluindo Portugal, na estrada os aspetos comportamentais são, na grande maioria das vezes,
os principais responsáveis pela sinistralidade, sendo a utilização do telefone ao volante o
comportamento de risco mais comum.
Enquanto gestora de frotas, a LeasePlan reconhece a responsabilidade em fazer mais do que
equipar apenas os condutores com um veículo seguro. Neste contexto, o SafePlan pretende
ser uma voz ativa na redução da sinistralidade e na mudança de comportamentos.

Sobre a LeasePlan:
Presente em Portugal desde 1993, a LeasePlan lidera o mercado nacional do aluguer operacional e de
gestão de frotas automóveis.
A LeasePlan Portugal tem no cliente e no condutor o centro da sua atividade e procura oferecer-lhe um
serviço de renting superior com redução contínua de custos na gestão da sua frota. Gere atualmente
uma carteira de 86 mil contratos entre os quais 49 mil são renting de sua propriedade e conta com
escritórios em Lisboa e no Porto.
Foi a primeira empresa de aluguer operacional em Portugal a obter a certificação de qualidade em 1998,
tendo transitado para a norma ISO 9001:2008, em 2010 e que se encontra atualmente em vigor.

Sobre a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP)
A PRP é uma associação de referência a nível nacional, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a
prevenção de acidentes rodoviários e as suas consequências, tendo alargado a sua ação, para além da
educação e sensibilização, à formação nas várias vertentes quer de professores quer de jovens quer de
técnicos ligados à construção, sinalização e conservação dos diversos tipos de vias. Para mais
informações, visite www.prp.pt.

