
CARLOS F. SANTOS CARVALHO 
ADVOGADO 

 

 
AVENIDA DE FRANÇA, N.º 256, 3.º ANDAR, SALA 3.7., 4050-276 PORTO 
TELEFONE: 222 005 332 || FAX: 222 088 321 
 carlosfsantoscarvalho-1417p@adv.oa.pt  

1 

Circular nº 21/2023         Março 

 

O “empilhador” é uma máquina automotora, da maior utilidade em modo de 

trabalho. Mas, o seu uso imprevidente, inconsciente, torna-a uma máquina perigosa, mesmo 

mortífera. Ora,  

É natural que se interrogue: para conduzir o “empilhador” é necessário ter 

um “documento de aptidão profissional”, para o efeito? – Vejamos: 

A - Está em vigor o DECRETO-LEI N.º 50/2005, de 25 Fevereiro, cujo artigo 32, tem o título: 

“Utilização de equipamentos móveis” 

e, o “empilhador” é um equipamento móvel,  

B - O n.º 2, do art.º 32, deste diploma, prescreve: 

“ 2 - Se os equipamentos se movimentarem em zonas de trabalho, devem ser estabelecidas e 

respeitadas regras de circulação”. 

C - O n.º 1, do art.º 32, do referido Diploma, Decreto-Lei n.º 50/2005, é claro: 

“ 1 - Os equipamentos de trabalho automotores só podem ser conduzidos por trabalhadores 

devidamente habilitados”. Assim,  

D - Primeira condição a cumprir: só deve encarregar um seu trabalhador de conduzir um 

“empilhador”, --- equipamento móvel, automotor ---, se este estiver, “…devidamente habilitado”.  

E - E, se não o fizer? – Se entregar a condução ao primeiro habilidoso, sem estar habilitado, o que 

acontece? – Das duas uma: 

F - Se aparecer a “fiscalização” (ACT), sem ter havido acidente; ou houver um acidente de trabalho, 

com o empilhador, conduzido por um não encartado, pode resultar: 

 só com a intervenção da ACT, sem acidente: pode ser-lhe levantado um auto de 

contraordenação e aplicada uma coima muito grave, --- veja n.º 4, art.º 15, da Lei n.º 

102/2009; e, n.º 4, art.º 554, Código Trabalho.  

 intervenção da ACT, com acidente: além da abertura do auto, pela ACT, com aplicação de 

coima; e, acresce a responsabilização criminal; e, a responsabilização individual ou solidária 

pela indemnização pelos prejuízos patrimoniais e não patrimoniais, --- n.º 1 e n.º 2, art.º 18, 

da Lei n.º 102/2009.  

G - E, não esquecer: o empilhador ainda é perigoso se estiver carregado e houver a projeção da 

carga. É perigoso para o próprio Condutor, e para terceiros, sejam eles outros Trabalhadores, ou 

simples frequentadores da Empresa: clientes, fornecedores, em trânsito dentro das instalações. 

A carga, mal feita, pode afetar o equilíbrio do empilhador. 

 

Assunto:  O “empilhador” – Máquina perigosa. 
Obrigações a cumprir – Leia p.f.. 
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H - O Condutor do empilhador, ou Condutores, devem ter seguro, referência especial nas condições 

particulares. Deve-se evitar, é obrigatória, transitar com o empilhador na via pública.  

Agora a parte mais importante,  

I - A alínea b), n.º 2, do art.º 13, da Lei n.º 102/2009, 10 Setembro, prescreve que o Empregador 

deve 

“ b) - Tomar as medidas necessárias para que às máquinas, (…) para utilização profissional 

sejam anexadas instruções, em português, quanto (…) à utilização, à conservação e à reparação 

das mesmas, em que se especifique, em particular, como devem proceder os trabalhadores 

incumbidos dessas tarefas, de forma a prevenir riscos para a sua segurança e a sua saúde e de 

outras pessoas”. E,  

J - Se o não fizer o Empregador viola a alínea l), n.º 2, art.º 15, da Lei n.º 102/2009, que o obriga a  

“ l) - Elaboração e divulgação de instruções compreensíveis e adequadas à atividade 

desenvolvida pelo trabalhador”. 

Portanto, no sentido de ajudar o Sr. Avençado a cumprir esta obrigação legal, 

--- se não o fizer, comete contraordenação muito grave, sujeito a coima (multa) de valores muito altos 

como determina o n.º 14, do art.º 15, da Lei n.º 102/2009 ---, elaboramos um “Aviso” dirigido aos 

Srs. Condutores de Empilhadores, para serem afixados: 

 dentro de uma bolsa de plástico, transparente, com cada “empilhador”; e,  

 proponho ainda, uma cópia, também em bolsa, afixada no local de aparcamento dos 

empilhadores.  

E, para reforçar esta medida geral de prevenção, fornecemos ainda um 

outro “Aviso”, que: 

 também pode afixar, pendurar (sem interferir com a visão do condutor) no empilhador; e, 

protegido por uma bolsa de plástico; e,  

 igualmente, uma cópia, protegida por bolsa, no local de aparcamento dos empilhadores; e, 

atenção,  

 também no quadro de afixação de avisos úteis, já que aqui se refere também as outras viaturas, 

dos próprios trabalhadores; ou, estranhas à Empresa.  

Por favor,  

Ordene, e acompanhe, o cumprimento do que aqui se propõe, e visado a 

segurança em relação a essa máquina: os EMPILHADORES. Evite complicações, --- coimas e 

responsabilização --- com acidente provocado por estas máquinas, muito úteis, perigosas e até 

mortíferas.  

Guarde o original dos 2 Avisos, nos Serviços de Recursos Humanos. Se 

possível, com fotografias das máquinas com os Avisos no seu interior.  

  


