O seu veículo está bem fechado
ao entrar e sair do Reino Unido?

Siga os nossos dez passos para manter o seu veículo bem fechado nas suas viagens.
Esta informação foi produzida para motoristas de veículos comerciais que
transportam mercadorias através das fronteiras do Reino Unido. Leia esta informação,
para estar ciente dos eventuais perigos para o seu veículo e como pode reduzir o
risco de se tornar numa vítima de crime.
Se não fechar bem o seu veículo, pode correr o risco de ser multado(a) £2.000
por cada pessoa encontrada no veículo e pode também ser detido(a).

Consulte o sítio Web GOV.UK e faça uma pesquisa
por “Civil Penalty Accreditation Scheme” (Esquema de
Certificação de Penas Civis) para mais informações sobe
as medidas que pode tomar (juntamente com a empresa
para que trabalha) para reduzir os riscos de multas.
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Dez passos para manter o seu veículo
bem fechado nas suas viagens.
Siga estes dez passos para assegurar que o seu veículo está
bem fechado e reduzir as possibilidades de ser multado(a)
£2.000 por cada pessoa encontrada escondida no seu veículo.
Antes de começar a sua viagem
1. Obtenha instruções escritas sobre a segurança do veículo
e uma lista de verificação da sua entidade empregadora.
2. Observe o carregamento do veículo, para se assegurar de
que não há pessoas ou mercadorias não autorizadas no
veículo.
3. Verifique a integridade do veículo (chassis, tejadilho, tela) e
anote eventuais danos na lista de verificação.
Imediatamente depois do carregamento
4. Para veículos com o compartimento de carga rígido:
Tranque as portas integradas com um cadeado.
Para veículos com o compartimento de carga maleável:
Tranque as portas integradas com um cadeado. Utilize uma
corda de boa qualidade na tela, e tranque-a com um cadeado
robusto ou um selo único. Anote o número do selo na lista de
verificação.
Depois de cada paragem durante a sua viagem
5. Utilize sempre parques para veículos comerciais seguros
durante a noite.
6. Nunca leve passageiros que não conheça no veículo.
7. Tranque o seu veículo e atrelado quando sair e leve as
chaves consigo.

Fixed_6.4999_BF_HaulierDrivers_Leaflet_Update-por-PT.indd 2

19-Mar-19 09:25:15

8. Verifique a tela, o tejadilho e a segurança do veículo:
• Puxe fisicamente os dispositivos de segurança, para
verificar que estão intactos.
• Verifique se o compartimento de carga, defletores de
vento e eixos estão danificados.
• Verifique que os dispositivos de segurança não foram
adulterados.
• Se houver indícios de danos, adulteramento ou acesso
não autorizado, verifique a carga e compartimento de
carga e reaplique os dispositivos de segurança.
Se suspeitar que alguém entrou no seu veículo sem
permissão, deve alertar imediatamente a polícia, ao
telefonar para o 112 na Europa ou 999 no Reino Unido.
9. Registe as verificações que fez e a evidência que encontrar.
Antes de entrar na zona de controlo do Reino Unido
10. Repita os passos 8 e 9.
Reporte-o
Se suspeitar que alguém entrou no seu veículo sem permissão,
deve alertar imediatamente a polícia. Para a sua própria
segurança, não tente falar com ninguém que se esteja a
esconder no veículo.
Uma pessoa que seja culpada de traficar pessoas
deliberadamente para o Reino Unido pode ser condenada a
uma pena que pode chegar aos 14 anos de prisão e a uma
multa que pode atingir as £10.000.
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Informe-se sobre o Esquema de Certificação de
Penas Civis da Força de Controlo de Fronteiras
(Border Force Civil Penalty Accreditation Scheme).
Consulte o sítio Web GOV.UK e faça uma pesquisa por “Civil Penalty Accreditation
Scheme” (Esquema de Certificação de Penas Civis) para mais informações sobe
as medidas que pode tomar (juntamente com a empresa para que trabalha) para
reduzir os riscos de multas.

Contacte o Esquema de Certificação de Penas Civis da
Força de Controlo de Fronteiras (Border Force Civil Penalty
Accreditation Scheme).
E-mail: BF.CECPT@homeoffice.gov.uk
Telefone: +44 (0)1303 299 298
Fax: +44 (0)1303 299 291

Viu algo suspeito?
Não o ignore, reporte-o:
• Fale com um funcionário
• No caso de emergência, telefone para o 112
na Europa ou 999 no Reino Unido
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