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

•
• temporários em altura;
• Outros – D.L. 50/2005.

AJL (GRUPO IEP) E IEP
Observa-se com regularidade no mercado de 

-
tivos (Magnetoscopia, Líquidos Penetrantes, 

estruturais metálicos que fazem parte inte-
-

dos na aplicabilidade do D.L. 50/2005.
As estruturas metálicas normalmente 

inspecionadas inserem-se na gama dos equi-
pamentos de elevação de cargas, nomeada-

entre outros.
-
-

renciador que tem como base a sinergia entre 
estes dois ramos da sua atividade (END e Ve-

O QUE É A VERIFICAÇÃO DE UM 
EQUIPAMENTO DE TRABALHO?

competente (pode ser individual ou coletiva - 
equipa multidisciplinar) que se destina a obter 

um determinado equipamento em condições 
de segurança. 

A pessoa individual ou coletiva deverá ter 

50/2005 de 25 de fevereiro, que estabelece 
as prescrições mínimas de segurança e de 
saúde para a utilização dos equipamentos de 

deverão ser efetuadas considerando também 
as instruções do fabricante, as característi-

suas condições de utilização.

se encontram devidamente verificados. 

com recurso a pessoas competentes den-
tro da Organização, ou subcontratar o ser-
viço a uma entidade externa que atue nesse 
ramo.

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

dades detetadas;
•
•

-

da empresa

AJL (GRUPO IEP) E IEP
-

-

-
sário recorrer a um método de ensaio diferen-
te do que o solicitado pelo cliente. 

VERIFICAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS 
DE TRABALHO COM O IEP

existentes no mercado, exige que as pessoas 
competentes envolvidas no processo de veri-

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

-
disciplinar, capaz de responder às diferen-
tes áreas de atividade no que diz respeito 

-
mentos constituintes de um equipamento de 

constituída por Técnicos de Segurança com 
-
-

trotécnicos com experiência na área de ins-
peção de instalações elétricas e instalações 

metalúrgicos com vasta experiência na área 
da indústria.

O QUE É UM EQUIPAMENTO 
DE TRABALHO?

• Escadas;
• Andaimes;
•
• Equip. de elevação de cargas;
• Ferramentas manuais;
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Industrial Rope Access 
Trade Association), que se evidencia clara-
mente como uma mais valia, no mercado da 
inspeção de equipamentos de elevação de 
cargas.

PORQUÊ VERIFICAR OS 
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO?
Os acidentes que ocorrem em consequência 

continuam a ser uma das principais causas 

Torna-se evidente que a atuação preven-
tiva das organizações, no que diz respeito à 
adequação dos seus equipamentos, é funda-
mental para a redução do número de aciden-

-
tes condições de segurança desses mesmos 
equipamentos.

são adequados ou convenientemente adapta-
-

durante a sua utilização.
Apresentam-se no diagrama abaixo al-

guns exemplos representativos dos benefí-
-
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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-
ções no âmbito do DL 50/2005 e de Ensaios 
Não Destrutivos.

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

Os equipamentos de elevação de cargas 

fadiga e, através da realização de ensaios 
dinâmicos e estáticos, os nossos técnicos 
conseguem atestar que os mesmos se en-
contram aptos ou não para a sua continuida-
de em serviço.

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

Iniciais

O empregador deve proceder à 

num novo local, antes do início ou do 
recomeço do seu funcionamento. 

Periódicas

O empregador deve promover a 

equipamentos, com recurso, se 
necessário, a ensaios complementares 

(por exemplo ensaios de carga a 
equipamentos de elevação), aos 

deteriorações suscetíveis de causar 
riscos pela sua utilização.

Extraordinárias

extraordinárias aos equipamentos 
quando ocorram acontecimentos 

excecionais (transformações, acidentes, 

prolongados de não utilização), que 
possam ter consequências gravosas 

O QUE DEVE O EMPREGADOR 
FAZER APÓS UMA VERIFICAÇÃO?
• Dar sequência, se for o caso, às constata-

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

• -

anos anteriores;
•

autoridades competentes, quando solic-
itados. 
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