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CATIM, Centro de Apoio Tecnológico à 
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Dedicamo-nos à 

segurança de máquinas e 

equipamentos de trabalho 

desde há 28 anos

Somos Organismo de 

Inspeção acreditado e 

Organismo  

Notificado N.º 0464



Análise de segurança de:

✓ Máquinas

✓ Equipamentos de Trabalho

✓ Instalações por cabo para o transporte de pessoas

✓ Equipamentos para recintos de espetáculos

✓ Parques de diversão

✓ Parques infantis

✓ Atmosferas explosivas – Diretiva ATEX

✓ Inspeções, peritagens técnicas

✓ ECOeficiência das máquinas

✓ …

CATIM

Unidade de Engenharia e 

Segurança de Equipamentos



O laboratório e a avaliação de máquinas 

e equipamentos de trabalho

Palavras chave:

➢ Máquinas;

➢ Equipamentos de trabalho;

➢ Legislação;

➢ Normalização;

➢ Avaliação da conformidade

➢ Evidência documental

➢ Valor de mercado



Requisitos Essenciais

de Segurança 

Requisitos Mínimos de

Segurança 

Fabricantes Utilizadores

Segurança de máquinas e equipamentos de trabalho

Enquadramento legal

DL 103/2008 de 24/06
(Diretiva 2006/42/CE)

DL 50/2005 de 25/02
(Diretiva 2009/104/CE)

COLOCAÇÃO NO MERCADO E/OU EM SERVIÇO

Avaliação da conformidade
Enquadramento legal
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Marcação «CE»
Declaração «CE» de conformidade

Comprovação e dever de 

manutenção da conformidade 



UTILIZADORES

Máquinas em serviço

DL 50/2005 de 25/02
Transpõe para o direito nacional a 

Directiva Equipamentos de Trabalho 

Máquinas 

usadas
COMERCIALIZAÇÃO

de máquinas usadas

DL 214/95 de 18/08
Regula o comércio de máquinas 

usadas em Portugal

Portaria 172/2000 de 23/03
Regulamenta o DL 214/95.

Contém uma lista de, 

aproximadamente, 70 máquinas 

utilizadas em vários sectores industrias 

que devem ser submetidas a 

procedimento de verificação da 

conformidade 

ORGANISMO 

NOTIFICADO 
Estão cumpridos os 

requisitos mínimos de 

segurança do Capítulo II

do DL 50/2005

?

COLOCAÇÃO EM SERVIÇO COLOCAÇÃO NO MERCADO

Responsabilidade do comerciante
➢ Fornecer Manual de Instruções em Português

➢ Emitir a DECLARAÇÃO DO CEDENTE
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o

comercialização

sim
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Avaliação da conformidade
Enquadramento legal

hiperligações/DL 50-2005.pdf


DIRECTIVAS

NORMAS

LEGISLAÇÃO NACIONAL

EN; EN ISO; NP EN; NP EN ISO

PRESUNÇÃO

DE

CONFORMIDADE
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Avaliação da conformidade
Referenciais de avaliação
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Requisitos mínimos de segurança

➢ Sistemas de comando 

➢ Arranque do equipamento 

➢ Paragem do equipamento 

➢ Estabilidade e rutura 

➢ Projeções e emanações 

➢ Riscos de contacto mecânico 

➢ Iluminação e temperatura

➢ Dispositivos de alerta

➢ Manutenção do equipamento

➢ Riscos elétricos, de incêndio e de explosão

➢ Fontes de energia

➢ Sinalização de segurança

➢ Requisitos dos equipamentos móveis 

➢ Requisitos dos equipamentos de elevação de cargas

Avaliação da conformidade
Referenciais de avaliação



Existem 

actualmente

mais de 800 

normas 

europeias 

relacionadas 

com 

Segurança de 

Máquinas.   
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Avaliação da conformidade
Referenciais de avaliação



Efectuada por 

quem?

Pessoa 

competente
Art.º 2º, alínea f) 

OBJECTIVO
Garantir que são respeitadas as prescrições mínimas de segurança e de saúde e que as anomalias e deteriorações 

que possam por em causa a segurança do equipamento sejam detectadas e corrigidas atempadamente
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Que tipo de verificação?

Inicial:

Periódica:

Extraordinária:

Verificação dos equipamentos de trabalho
Art.º 6º do DL 50/2005 de 25 de fevereiro

Manutenção da conformidade
DL 50/2005 de 25 de fevereiro

após cada instalação e antes da entrada em serviço

e se necessário ensaios

quando ocorram acontecimentos excecionais

O resultado da verificação deve constar de um relatório contendo:

✓ A identificação do equipamento e do operador

✓ O tipo de verificação ou ensaio

✓ O local e data

✓ O Prazo para reparação de deficiências (se for caso disso)

✓ A Identificação da pessoa competente qu realizou a verificação ou ensaio

TEMPO DE ARQUIVO DO RELATÓRIO: 2 anos

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilo4GSr8PXAhXDORQKHZ-CAigQjRwIBw&url=http://www.gettyimages.es/ilustraciones/inspector&psig=AOvVaw1sp10GW13C-DAw-CC5ui1K&ust=1510931026538651


Resultado da avaliação da conformidade e consequente recondicionamento da máquinas para cumprir os requisitos 

de segurança aplicáveis
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Avaliação da conformidade
Influência no valor de mercado



Avaliação da conformidade
Influência no valor de mercado

MÁQUINA 
Valor aproximado % do 

preço médio de venda nova

Quinadora hidráulica ascendente velocidade de 
fecho não superior a 10 mm/s

20-30 (máquina usada sem 
segurança)

Quinadora hidráulica ascendente velocidade de 
fecho superior a 10 mm/s

30-40 (máquina usada sem 
segurança)

Quinadora hidráulica descendente velocidade de 
fecho não superior a 10 mm/s

10-15

Quinadora hidráulica descendente velocidade de 
fecho superior a 10 mm/s

15-20

Guilhotina hidráulica com proteção frontal física 10-15

Guilhotina hidráulica com proteção frontal 
imaterial

15-20

Prensa hidráulica até 160 ton, simples efeito, 
barreiras frontais imateriais, protetores traseiros 
físicos

10-15

Prensa hidráulica acima de 160 ton, duplo efeito, 
barreiras frontais imateriais, protectores traseiros 
físicos 

10-20

Furadora radial 5-10

Furadora de coluna 5-10

Torno mecânico convencional distância entre 
pontos inferior a 2000 mm

15-25

Torno mecânico convencional distância entre 
pontos superior a 2000 mm

10-20

MÁQUINA 

Valor aproximado 

% do preço médio 

de venda nova

Prensa mecânica 100 ton 50

Prensa mecânica 400 ton 20

Prensa hidráulica 100 ton 35

Prensa hidráulica 400 ton 50

Estimativa de custos para recondicionamento 

de máquinas tendo em vista o cumprimento dos 

requisitos mínimos de segurança aplicáveis 

Os valores aqui apresentados são exemplos encontrados no 

mercado e têm em conta que as máquinas a recondicionar estão 

num estado de conservação aceitável e que na intervenção de 

recondicionamento são mantidos os limites de funcionamento da 

máquina



Avaliação da conformidade
Influência no valor de mercado

A comprovação da conformidade da 

máquina ou do equipamento de 

trabalho é determinante na atribuição 

do valor a estes ativos

CABE AO LABORATÓRIO
ou a pessoa competente 

AVALIAR e COMPROVAR  

A CONFORMIDADE

Compete ao perito 

avaliador 

ATRIBUIR O VALOR AO 

ATIVO

EVIDÊNCIA DOCUMENTAL DA CONFORMIDADE:

✓ Marcação «CE»;

✓ Declaração «CE» de conformidade;

✓ Declaração de incorporação;

✓ Declaração do cedente;

✓ Relatórios de verificações iniciais, periódicas, 

ensaios e (se for caso disso) extraordinárias;

✓ Registos de manutenção;



AMEITI no contexto laboratorial 

Muito obrigado pela atenção 

Alberto Fonseca

alberto.fonseca@catim.pt

mailto:alberto.fonseca@catim.pt


high-value.pt


