
 
 

AVISO IMPORTANTE 
AOS CONDUTORES DOS EMPILHADORES 

 

Está em vigor uma LEI, que impõe certas condições e procedimentos na utilização dos 

EMPILHADORES. Assim, diz essa Lei, --- DECRETO-LEI N.º 50/2005, de 25 Fevereiro 2005: 

A - Os empilhadores e demais máquinas com rodas devem ser de forma a reduzir os riscos 

para o condutor durante a deslocação (art.º 23);  

B - Devem evitar o risco de capotamento por meio de uma estrutura que proteja o 

condutor; mas, para evitar o capotamento (virar) o essencial é serem conduzidos 

devagar e com atenção.  

C - Os EMPILHADORES só podem ser conduzidos por quem esteja habilitado para o fazer 

(art.º 26). 

D - O seu Condutor deve evitar qualquer risco de colisão com paredes, máquinas e 

principalmente outros empilhadores: conduza devagar. Naturalmente, ter em especial 

atenção os Colegas de Trabalho.  

E - A condução deve ser atenta e o Condutor sempre pronto a travar a máquina, de 

emergência. Cuidado com o piso. Evite sempre a derrapagem, em especial no piso 

molhado ou inclinado.  

F - Conduza sempre com o máximo de visibilidade para a frente e lados. Não cole ou 

pendure seja o que for no pára-brisas à sua frente, que retire visibilidade.  

G - Se conduzir de noite; ou, em local mal iluminado (mesmo de dia) conduza devagar e com 

muita atenção. Não use o telemóvel enquanto conduz.  

H - Nunca permita o transporte sobre os “garfos” de carga mal condicionada, em risco de 

cair. Mesmo, em pequenas distâncias. É totalmente proibido não condicionar bem a 

carga, nos garfos.   

I - É totalmente proibido transportar, ou subir pessoas sobre os “garfos”; ou, pendurados 

na estrutura, mesmo em pequenas distâncias. É totalmente proibido tal procedimento.   

J - No caso de mau funcionamento dos travões, ou barulhos estranhos na direcção, 

imobilize imediatamente a máquina. Se estiver carregada, assente os “garfos” no chão. 

Trave bem a máquina. Se a avaria for no sistema de elevação, estabeleça uma área de 

segurança.   

L - O EMPILHADOR é um amigo; mas não se esqueça que é uma máquina que o pode aleijar, 

ou aos seus Colegas: é cega, você é que é os olhos da máquina. Utilize-a com cuidado. 

O presente AVISO não substitui ou dispensa a leitura atenta do 

“MANUAL DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO”, informação base sobre as MÁQUINAS. 

Medidas de prevenção: alínea i), art.º 4, Lei n.º 102/2009, 10 Setembro. Utilize as máquinas 

para o fim a que estão destinadas e sempre com ATENÇÃO. Nunca brinque com o 

EMPILHADOR: ele não sabe brincar.  

_____________, ____ de __________ 20___.  

A Gerência,  

(assinatura com carimbo) 


