
 
 

AVISO  
 

Visando a prevenção sobre os riscos profissionais, e a sua eliminação ou 

diminuição, --- alínea i), do art.º 4, da Lei n.º 102/2009, de 10 Setembro ---, levamos ao conhecimento 

de TODOS os Trabalhadores, o seguinte: 

Temos constatado que, no interior das instalações, área coberta ou estaleiros, a 

circulação de viaturas e máquinas (equipamentos de trabalho) a circular em excesso de velocidade, 

relativa, ou seja, não adequada aqueles locais.  

Lembramos, em relação aos EMPILHADORES, o Aviso de ___ de  _________ 20___.  

Em relação a viaturas externas apenas podemos esperar que cumpram o limite 

imposto pela sinalização.  

Em relação às viaturas, automóveis, da Empresa e Trabalhadores, lembramos: 

A - Após passar o portão de acesso, deve ter a máxima atenção para com outras viaturas, máquinas e 

trabalhadores a circular; 

B - Em circunstância alguma pode exceder os 20Km/Hora; 

C - Com má visibilidade, chuva; inverno; circulação de viaturas ou pessoas, ligue as luzes de presença; 

D - Aparque, estacione bem a viatura, evitando dificultar o trânsito de outras viaturas; máquinas de 

trabalho (empilhadores, etc.); ou, o acesso às instalações fabris.  

E - Trave bem a viatura. Se pesada, com travão e caixa.  

Em relação às máquinas, equipamentos de trabalho: 

1 -  Ao aceder ao exterior das instalações fabris, não aumente a velocidade; 

2 -  Certifique-se, ao sair das instalações para os estaleiros ou parques, que dá prioridade a quem ali 

circula, em especial viaturas pesadas.  

3 -  Não desligue as luzes de presença ou outras, só porque circula no exterior das instalações fabris. 

Bem como os sinais sonoros de presença (empilhadores).  

4 -  Circule sempre a baixa velocidade, sempre entre os 15/20 Km/Hora, de acordo com o movimento 

existente. Esteja atento à posição correcta da carga.  

5 -  Ter o máximo cuidado com desníveis, buracos, qualquer obstáculo, por menor que seja; 

6 -  No caso de EMPILHADORES, não transporte Pessoas em cima dos garfos (com ou sem palete ou 

outro utensílio) em circulação. Nem pendurados na estrutura (cabine). 

Vele pela sua SEGURANÇA e, também, pela dos seus Colegas de Trabalho. Esteja 

atento a pessoas estranhas à Empresa: Clientes, outros Trabalhadores externos a prestar serviços, 

visitantes, etc.. 

A utilização das máquinas obriga que seja feita: “…de forma a prevenir riscos 

para a sua segurança e a sua saúde e de outras pessoas”. 

_______________, ____ de _____________ 20_____.  

A Gerência,  

(assinatura com carimbo) 


