
SEGURO
Os condutores devem proteger um veículo quando este é carregado 
pela primeira vez. Fixe os veículos de laterais macias com um cabo de 
inclinação, passado firmemente através de todos os ilhós e ventosas. Fixe as 
extremidades do cabo de inclinação com um vedante ou uma fechadura 
numeradas únicas. Registe o número do selo na lista de verificação.Se o 
interior do veículo for verificado durante a viagem, o condutor deve reaplicar o 
bloqueio, o cabo de inclinação ou outro dispositivo de segurança e/ou aplicar 
um novo selo.
Fixe veículos de lateral dura e refrigerados com vedação, fechadura ou outro 
dispositivo de segurança.Os condutores devem ter vedações sobressalentes 
para selar o veículo após cada verificação.Os proprietários de veículos devem 
fornecer aos condutores meios de assegurar adequadamente o veículo, 
incluindo cabos de inclinação, selos ou fechaduras.

VERIFICAR
Os condutores devem verificar o veículo quando é carregado pela 
primeira vez para qualquer sinal de acesso não autorizado. Depois de cada 
paragem, os condutores devem verificar o veículo para garantir que não tenham 
entrado na carga pessoas não autorizadas. Verifique se eventuais vedações, 
fechaduras, cabos de inclinação ou outros dispositivos de segurança têm 
sinais de danos ou adulteração antes e durante a viagem. Verifique as laterais 
e o tecto do veículo e verifique todos os compartimentos externos.

REGISTE
Os condutores devem entrar numa lista de verificação durante toda a 
viagem. Registar a data, Hora e local de cada verificação e registar todos os 
números de vedação na lista de verificação. Os condutores devem manter as 
listas de verificação sobressalentes disponíveis.Se forem necessárias muitas 
paragens, utilize várias listas de verificação. Os proprietários de veículos 
devem fornecer aos condutores meios de manutenção de registos, tais como 
listas de verificação e instruções escritas antes do início de cada viagem.
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O Sistema de Acreditação de Sanções Civis 
do Serviço de Fronteiras do Reino Unido
Oferecemos um esquema aos transportadores que cumprem e mantêm 
altos níveis de segurança dos veículos. A adesão ao regime pode reduzir 
significativamente uma penalização.

Se quiser que a sua empresa seja considerada para este esquema, 
preencha o formulário de candidatura (www.gov.uk/government/
publications/civil-penalty-accreditation-scheme) no site GOV.UK 
e enviar isto para BF.CPAS@homeoffice.gov.uk

Para mais informações sobre a legislação relativa à sanção civil, 
contacte:
Clandestine Entrant Civil Penalty Team (Equipa de Entradas Clandestinas 
de Penalização Civil)
Border Force South East 
Ground Floor, Martello House, Shearway Road, Shearway Business Park,
Folkestone, Kent, CT19 4RH, Reino Unido
Telefone: +44 (0)300 071 0104
BF.CECPT@homeoffice.gov.uk
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Para obter mais informações sobre o 
Regime de Entradas Clandestinas de 
Penalização Civil, verifique o código QR:

https://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme
https://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme

