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de trabalho nas organizações
DECRETO-LEI N.º 50/2005, DE 25 DE FEVEREIRO
O QUE É A VERIFICAÇÃO DE UM
EQUIPAMENTO DE TRABALHO?

VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE TRABALHO COM O IEP
A diversidade de equipamentos de trabalho
I\MWXIRXIWRSQIVGEHSI\MKIUYIEWTIWWSEW
competentes envolvidas no processo de veVMǻGE±SWINEQGETE^IWHIEREPMWEVSMXIQIQ
causa e ativar as diferentes áreas de inspeção
a serem consideradas.
No IEP dispomos de uma equipa multidisciplinar, capaz de responder às diferentes áreas de atividade no que diz respeito à
ZIVMǻGE±S I MRWTI±S HSW HMJIVIRXIW IPImentos constituintes de um equipamento de
trabalho.
& IUYMTE QYPXMHMWGMTPMREV RS ,VYTS .*5 ³
GSRWXMXY¸HE TSV 8³GRMGSW HI IKYVER±E GSQ
I\TIVM´RGME RE «VIE HI ZIVMǻGE±S HI IUYMpamentos de trabalho, por Engenheiros EleXVSX³GRMGSW GSQ I\TIVM´RGME RE «VIE HI MRWpeção de instalações elétricas e instalações
de elevação e por engenheiros mecânicos e
QIXEPÅVKMGSW GSQ ZEWXE I\TIVM´RGME RE «VIE
HEMRHÅWXVME

•
•

Equip. para trabalhos temporários em altura
4YXVSWƳ)1

AJL (GRUPO IEP) E IEP
Observa-se com regularidade no mercado
de trab alho, a solicitação de Ensaios Não
)IWXVYXMZSW 2EKRIXSWGSTME 1¸UYMHSW 5IRIXVERXIW 9PXVEWWSRW I .RWTI±S :MWYEP E IPImentos estruturais metálicos que fazem parte integrante de equipamentos de trabalho,
MRWIVMHSWREETPMGEFMPMHEHIHS)1
As estruturas metálicas normalmente
inspecionadas inserem-se na gama dos equipamentos de elevação de cargas, nomeadamente pontes rolantes, pórticos, gruas torre,
entre outros.
5SHIQSWEǻVQEVUYIS,VYTS.*5SJIVIce ao mercado de trabalho um serviço diferenciador que tem como base a sinergia entre
IWXIWHSMWVEQSWHEWYEEXMZMHEHI *3)I:IVMǻGE±S

& ZIVMǻGE±S HSW IUYMTEQIRXSW HI XVEFEPLS
³YQI\EQIHIXEPLEHSIJIXYEHSTSVTIWWSE
competente (pode ser individual ou coletiva
IUYMTEQYPXMHMWGMTPMREVUYIWIHIWXMREESFXIV YQE GSRGPYWS ǻ«ZIP UYERXS ª YXMPM^E±S
de um determinado equipamento em condições de segurança.
A pessoa individual ou coletiva deverá ter
em conta o cumprimento do Decreto-Lei n.º
 HI  HI JIZIVIMVS UYI IWXEFIPIGI
EW TVIWGVM±ÀIW Q¸RMQEW HI WIKYVER±E I HI
WEÅHITEVEEYXMPM^E±SHSWIUYMTEQIRXSWHI
XVEFEPLSTIPSWXVEFEPLEHSVIW&WZIVMǻGE±ÀIW
deverão ser efetuadas considerando também
EWMRWXVY±ÀIWHSJEFVMGERXIEWGEVEGXIV¸WXMGEW
do próprio equipamento, assim como as suas
condições de utilização.
 HE VIWTSRWEFMPMHEHI HS IQTVIKEHSV
garantir que os equipamentos de trabalho se
IRGSRXVEQHIZMHEQIRXIZIVMǻGEHSW(EFIES
QIWQS IJIXYEV EW ZIVMǻGE±ÀIW GSQ VIGYVWS
a pessoas competentes dentro da Organização, ou subcontratar o serviço a uma entidaHII\XIVREUYIEXYIRIWWIVEQS
4 VIPEX¾VMS VIWYPXERXI HE ZIVMǻGE±S HSW
equipamentos de trabalho deverá conter no
Q¸RMQSSWWIKYMRXIWMXIRW
• .HIRXMǻGE±SHSIUYMTEQIRXS
• 8MTSHIZIVMǻGE±S
• 1SGEPIHEXEHEZIVMǻGE±S
• Prazo para a reparação das não conformiHEHIWHIXIXEHEW
• .HIRXMǻGE±SHE WTIWWSE WGSQTIXIRXI W
• .HIRXMǻGE±SHS WSTIVEHSV IW
8IQTS HI EVUYMZS  ERSW 4W VIPEX¾VMSW HIvem acompanhar os equipamentos de trabalho que sejam utilizados fora da empresa

O QUE É UM EQUIPAMENTO
DE TRABALHO?

AJL (GRUPO IEP) E IEP

Um equipamento de trabalho compreende
qualquer máquina, aparelho, ferramenta ou
MRWXEPE±SYXMPM^EHERSXVEFEPLS
• Escadas
• Andaimes
• Equip. móveis automotores
• Equip. de elevação de cargas
• Ferramentas manuais

& IUYMTE QYPXMHMWGMTPMREV IRZSPZMHE RE ZIVMǻcação dos equipamentos de trabalho garante
YQEWIRWMFMPMHEHIEGVIWGMHETEVEEMHIRXMǻGE±S HI TSWW¸ZIMW JEPLEW HSW IPIQIRXSW UYI
constituem um equipamento de trabalho e
H« ETSMS ªW IQTVIWEW GEWS WI ZIVMǻUYI RIcessário recorrer a um método de ensaio diferente do que o solicitado pelo cliente.
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PORQUÊ VERIFICAR OS
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO?
4WEGMHIRXIWUYISGSVVIQIQGSRWIUY´RGME
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 adequação dos seus equipamentos, é fundamental
TEVEEVIHY±SHSRÅQIVSHIEGMHIRXIWHIXVEFEPLSUYIVIWYPXEQHEWMRWYǻGMIRXIWGSRHM±ÀIW
de segurança desses mesmos equipamentos.
 SFVMKE±S HS IQTVIKEHSV TVSGIHIV ª
ZIVMǻGE±S TIVM¾HMGE HSW IUYMTEQIRXSW HI
trabalho de forma a garantir que os mesmos
são adequados ou convenientemente adapXEHSWESXVEFEPLSEI\IGYXEVIUYIIWXIWKEVERXIQEWIKYVER±EIEWEÅHIHSWXVEFEPLEdores durante a sua utilização.
&TVIWIRXEQWI RS HMEKVEQE EFEM\S EPKYRW I\IQTPSW VITVIWIRXEXMZSW HSW FIRIJ¸GMSWHMVIXSWHEZIVMǻGE±STIVM¾HMGEHSWIUYMpamentos de trabalho.
O IEP possui nos seus quadros, pessoal com
GIVXMǻGE±S.7&8& Industrial Rope Access Trade AssociationUYIWIIZMHIRGMEGPEVEQIRXI
como uma mais valia, no mercado da inspeção de equipamentos de elevação de cargas.
A metodologia de acesso por cordas, assegura à nossa oferta um serviço diferenciador,
dado que não são necessários meios de elevação alternativos para a realização de inspe±ÀIWRS¬QFMXSHS)1IHI*RWEMSW
Não Destrutivos.

fadiga e, através da realização de ensaios dinâmicos e estáticos, os nossos técnicos conseguem atestar que os mesmos se encontram 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
[JWNܪHFऋइTITXJVZNUFRJSYTXIJ
YWFGFQMTFUखXNSXYFQFऋइTTZRTSYFLJR
SZRST[TQTHFQFSYJXITNSऑHNTTZIT
WJHTRJऋTITXJZKZSHNTSFRJSYT
Periódicas
O empregador deve promover a
[JWNܪHFऋइTUJWNखINHFITXXJZX
JVZNUFRJSYTXHTRWJHZWXTXJ
SJHJXXअWNTFJSXFNTXHTRUQJRJSYFWJX
UTWJ]JRUQTJSXFNTXIJHFWLFF
JVZNUFRJSYTXIJJQJ[FऋइTFTX
JVZNUFRJSYTXIJYWFGFQMTXZOJNYTX
FNSܫZऎSHNFXVZJUTXXFRUWT[THFW
IJYJWNTWFऋघJXXZXHJYऑ[JNXIJHFZXFW
WNXHTXUJQFXZFZYNQN_FऋइT

ENSAIOS DE CARGA
A EQUIPAMENTOS
DE ELEVAÇÃO DE CARGAS
Destacamos a importância da realização dos
ensaios de carga aos equipamentos de elevação de cargas, como um ensaio compleQIRXEVGVYGMEPEVIEPM^EVREWZIVMǻGE±ÀIWMRMGMEMWTIVM¾HMGEWII\XVESVHMR«VMEW
Os equipamentos de elevação de cargas
estão sujeitos diariamente a fenómenos de

Extraordinárias
4JRUWJLFITWIJ[JJKJYZFW[JWNܪHFऋघJX
J]YWFTWINSअWNFXFTXJVZNUFRJSYTX
VZFSITTHTWWFRFHTSYJHNRJSYTX
J]HJHNTSFNX YWFSXKTWRFऋघJXFHNIJSYJX
KJSखRJSTXSFYZWFNXTZUJWऑTITX
UWTQTSLFITXIJSइTZYNQN_FऋइTVZJ
UTXXFRYJWHTSXJVZऎSHNFXLWF[TXFX
UFWFFXJLZWFSऋFITXYWFGFQMFITWJX

O QUE DEVE O EMPREGADOR FAZER
APÓS UMA VERIFICAÇÃO?
•

•

•

)EVWIUY´RGMEWIJSVSGEWSªWGSRWXEXE±ÀIWHSVIPEX¾VMSGSQEHIǻRM±SIMQTPImentação de medidas adequadas ou de
um plano de acções para que se proceda
ªGSVVI±SHEWHIǻGM´RGMEWHIXIXEHEW
(SRWIVZEVSWVIPEX¾VMSWHEÅPXMQEZIVMǻGE±SIHIZIVMǻGE±ÀIWIJIXYEHEWRSWHSMW
ERSWERXIVMSVIW
Colocar os relatórios à disposição das autoridades competentes, quando solicitados. M

IEP – Instituto Electrotécnico Português
8IPcccz+E\ccc
MRJS%MITTXz[[[MITTX
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