Fit2Drive é um programa integrado e universal de
gestão da segurança rodoviária e da eficiência que
enquadra as viaturas da sua frota, os seus condutores
e as demais formas de mobilidade

Porque Fit2Drive é uma vantagem na minha empresa?
Foco na exposição do risco corporativo.
Registo da sinistralidade e infrações rodoviárias.
Análise integrada dos diversos per s de risco possibilitanto a correta tomada de decisão de criação de
medidas de redução de risco.
Promove as bias práticas e mantém os colaboradores
motivados.
Comunicação corporativa através da centralização de
informação.

Como posso usar o Fit2Drive?
Fit2Drive é uma ferramenta de apoio à consultoria de
segurança rodoviária, esta pode ser usada de forma
independente pelas empresas com frota automóvel ou
integrada num serviço de consultoria mais abrangente
onde daremos apoio em todo processo.

A aplicação Fit2Drive suporta a implementação de programas de:

- Gestão da segurança rodoviária
(Conforme certificação ISSO 39001)

- Certificação energética de frotas
(Certificação MOVE+ da ADENE)
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Eficiência . Motivação . Contexto. Competência
Fit4Drive atua a nível individual para certi car a qualidade
da condução e é realizado através de um processo de
auditoria de desempenho durante a condução.
Porque Fit4Drive é importante na minha empresa?
Reconhecimento por parte dos stakeholders da qualidade da condução praticada na empresa.
Validação dos resultados da aplicação da política de
segurança rodoviária.

Identificação do contexto corporativo em termos de importância e
tratamento da informação relativa à
segurança rodoviária.

Da análise à elaboração de medidas para a
redução de risco rodoviário.
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A condução é uma tarefa individual
e influencia por diversos fatores
intríncos ao mesmo.
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Identificação do perfil de exposição
do condutor ao risco rodoviário,
através da interação da sua função,
tipologia de viatura conduzida,
número de kms percorrids, entre
muitos outros parâmetros..
A Qualidade do Desempenho da
Condução (QDC) é composta pelo
registos dos acidentes, infrações e
não conformidades rodoviárias.

Motivação dos colaboradores pelo reconhecimento da
sua qualidade enquanto condutor.
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