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de trabalho nas organizações
DECRETO-LEI N.º 50/2005, DE 25 DE FEVEREIRO

• Equip. para trabalhos temporários em altura
•

AJL (GRUPO IEP) E IEP
Observa-se com regularidade no mercado 
de trab alho, a solicitação de Ensaios Não 

-
-

mentos estruturais metálicos que fazem par-
te integrante de equipamentos de trabalho, 

As estruturas metálicas normalmente 
inspecionadas inserem-se na gama dos equi-
pamentos de elevação de cargas, nomeada-
mente pontes rolantes, pórticos, gruas torre, 
entre outros.

-
ce ao mercado de trabalho um serviço dife-
renciador que tem como base a sinergia entre 

-

O QUE É A VERIFICAÇÃO DE UM 
EQUIPAMENTO DE TRABALHO?

competente (pode ser individual ou coletiva 
-

de um determinado equipamento em condi-
ções de segurança. 

A pessoa individual ou coletiva deverá ter 
em conta o cumprimento do Decreto-Lei n.º 

deverão ser efetuadas considerando também 

do próprio equipamento, assim como as suas 
condições de utilização.

garantir que os equipamentos de trabalho se 

a pessoas competentes dentro da Organiza-
ção, ou subcontratar o serviço a uma entida-

equipamentos de trabalho deverá conter no 

•
•
•
• Prazo para a reparação das não conformi-

•
•

-
vem acompanhar os equipamentos de traba-
lho que sejam utilizados fora da empresa

AJL (GRUPO IEP) E IEP
-

cação dos equipamentos de trabalho garante 
-

constituem um equipamento de trabalho e 
-

cessário recorrer a um método de ensaio di-
ferente do que o solicitado pelo cliente. 

VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE TRABALHO COM O IEP
A diversidade de equipamentos de trabalho 

competentes envolvidas no processo de ve-

causa e ativar as diferentes áreas de inspeção 
a serem consideradas.

No IEP dispomos de uma equipa multi-
disciplinar, capaz de responder às diferen-
tes áreas de atividade no que diz respeito à 

-
mentos constituintes de um equipamento de 
trabalho.

-
pamentos de trabalho, por Engenheiros Ele-

-
peção de instalações elétricas e instalações 
de elevação e por engenheiros mecânicos e 

O QUE É UM EQUIPAMENTO 
DE TRABALHO?
Um equipamento de trabalho compreende 
qualquer máquina, aparelho, ferramenta ou 

• Escadas
• Andaimes
• Equip. móveis automotores
• Equip. de elevação de cargas
• Ferramentas manuais
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O IEP possui nos seus quadros, pessoal com 
Industrial Rope Access Tra-

de Association
como uma mais valia, no mercado da inspe-
ção de equipamentos de elevação de cargas.
A metodologia de acesso por cordas, asse-
gura à nossa oferta um serviço diferenciador, 
dado que não são necessários meios de ele-
vação alternativos para a realização de inspe-

Não Destrutivos.

PORQUÊ VERIFICAR OS 
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO?

da utilização de equipamentos de trabalho, 
continuam a ser uma das principais causas de 
acidentes de trabalho mortais em Portugal.

Torna-se evidente que a atuação preventiva 
das Organizações, no que diz respeito à ade-
quação dos seus equipamentos, é fundamental 

-

de segurança desses mesmos equipamentos.

trabalho de forma a garantir que os mesmos 
são adequados ou convenientemente adap-

-
-

dores durante a sua utilização.
-
-
-

pamentos de trabalho.

ENSAIOS DE CARGA 
A EQUIPAMENTOS 
DE ELEVAÇÃO DE CARGAS
Destacamos a importância da realização dos 
ensaios de carga aos equipamentos de ele-
vação de cargas, como um ensaio comple-

-

Os equipamentos de elevação de cargas 
estão sujeitos diariamente a fenómenos de 

fadiga e, através da realização de ensaios di-
nâmicos e estáticos, os nossos técnicos con-
seguem atestar que os mesmos se encon-
tram aptos ou não para a sua continuidade 
em serviço.

QUE TIPOS DE VERIFICAÇÕES DEVEM 
SER EFETUADAS AOS EQUIPAMENTOS 
DE TRABALHO?

Iniciais

O empregador deve proceder à 

Periódicas

O empregador deve promover a 

Extraordinárias

O QUE DEVE O EMPREGADOR FAZER 
APÓS UMA VERIFICAÇÃO?
• -

-
mentação de medidas adequadas ou de 
um plano de acções para que se proceda 

• -

• Colocar os relatórios à disposição das autori-
dades competentes, quando solicitados. M

IEP – Instituto Electrotécnico Português 


