
A manutenção do veículo contribui para a segurança.



Quando dirigimos um veículo, adquirimos responsabilidades com o 
trânsito, com os outros usuários da via, com nós mesmos e com o 
próprio veículo.

Com as manutenções preventivas do veículo, como troca de óleo, 
lubrificação, regulagens, limpeza, reparos, reposição de peças, 
pneus entre outros, promovemos a segurança ao dirigir.

Ao verificar e fazer a manutenção do veículo com frequência, 
podemos...

• Evitar reparos caros. Continuar a dirigir com algumas avarias 
pode levar a um desgaste posterior, tornando a reparação mais 
cara e pode até ser prejudicial para a segurança. 

• Se o veículo tiver uma manutenção adequada e periódica, você 
aumentará a eficiência do combustível. Quando você não faz 
trocas de óleo e filtro quando necessário, haverá aumento no 
consumo de combustível, aliado ao desgaste do motor. 



• Trocar os pneus e mantê-los em boas condições não só 
contribui para a redução do consumo de combustível, 
mas também para a segurança ao dirigir. Eles são o 
contacto entre o veículo e a via, transmitem tração, 
permitem que paremos, aceleremos e façamos curvas 
com o veículo.

• E, sem dúvidas, um veículo em boas condições tornará 
sua viagem mais confiável, calma e segura. Isso o ajudará 
a dirigir com menos preocupações e mais relaxado.

• Com um veículo em boas condições, você reduz as 
chances de sofrer contratempos ao longo do caminho, o 
que afeta diretamente a sua segurança e a de outros 
usuários da via. Parar no caminho, obstruindo a livre 
circulação, é sempre um risco.

• Consulte periodicamente o manual ou livro de 
manutenção do veículo, lá estão detalhadamente as 
tarefas que temos que realizar e a cada quantos 
quilômetros, para mantê-lo em perfeito estado de 
funcionamento. 
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Dirigir um veículo é uma responsabilidade civil, não 
devemos apenas cuidar de nós mesmos, devemos cuidar de 
todos os usuários que compartilham a via. A segurança no 
trânsito é uma tarefa de todos. 

Verifique regularmente e siga as recomendações                
do fabricante.

Cuide e mantenha seu veículo em boas 
condições 

para dirigir com segurança.

Contamos com você!
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