


ANEXO 
 

Metodologia de Realização de Inspeções Periódicas e Reinspeções 
 

(Nos termos do ponto 8 do Capítulo I do anexo III do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2016/M 
de 18 de fevereiro) 

 

 

 

Durante a inspeção periódica de uma instalação de elevação, por parte de uma 

entidade inspetora de instalações de elevação(EIIE), deverão ser verificados 

através de uma lista de verificação (Chek-list), entre outros, os seguintes 

pontos principais: 

 

ASCENSORES 

 Dispositivos fins de curso; 

 Sistema de frenagem do ascensor; 

 Cabos de suspensão; 

 Aderência dos cabos; 

 Verificação da atuação do limitador de velocidade;  

 Imobilização do ascensor através da atuação do sistema de pára-

quedas da cabina/contrapeso;  

 Dispositivo de afrouxamento/rotura de cabos(ascensores hidráulicos); 

 

 Válvula de rotura(ascensores hidráulicos); 

 

 Válvula de isolamento e válvula  limitadora de pressão(ascensores 

hidráulicos); 

 

 Dispositivos elétricos/mecânicos de encravamento/controlo de 

portas(cabina/patamar); 

 Guias da cabina e contrapeso; 



 Dispositivo de controlo de carga; 

 Desnível da soleira cabina/soleira de patamar; 

 Não imobilização do ascensor quando acionado o botão de stop da 

cabina (ascensor sem porta de cabina; 

 Sistema de soleira móvel da cabina (ascensor sem porta de cabina);  

 Acumulação de água no poço;  

 Sistema de amortecedores;  

 

 Quadro elétrico de alimentação doascensor(obrigatoriedade da 

existência de dispositivos sensíveis à corrente diferencial residual). 

 

 Verificação da continuidadede terra em todos os elementos do 

ascensor. 

 

ESCADAS MECÂNICAS / TAPETES ROLANTES 

 

 Dispositivos de paragem de emergênciaautomática(rotura ou 

alongamento anormal de peças, entalamentos de corpos estranhos, 

excesso de velocidade etc.); 

 

 Dispositivos de paragem de emergência não automática, acessíveis 

pelos passageiros à entrada/saída do equipamento; 

 

 Sistema de freio; 

 

 Quadro elétrico de alimentação doequipamento(obrigatoriedade da 

existência de dispositivos sensíveis à corrente diferencial residual); 

 

 Proteção do motor contra curto-circuito e sobrecargas; 

 

 Verificação da continuidade de terra em todos os elementos do 

equipamento. 



 

 

 

 

A referida lista de verificação(check-list),deverá ainda incluir, os seguintes 

campos: 

 Nº de processo do ascensor(facultado pela DRET); 

 Proprietário e morada na qual de encontra instaladoo equipamento; 

 Identificação da EMIE responsável pela manutenção; 
 
 Tipo de equipamento(ascensor elétrico/hidráulico); 

 Número de pisos; 

 Utilização; 

Legislação aplicável; 
 
 Identificação da EIIE, Inspetor responsável e data; 

 Resultado da inspeção periódica; 
 

Nos ensaios a realizar nas inspeções periódicas, as instalações não devem ser 
sujeitas a esforços e desgastes excessivos que possam diminuir a sua 
segurança, devendo, no caso dos ascensores, os elementos como o 
paraquedas e os amortecedores ser ensaiados com a cabina vazia e a 
velocidade reduzida. 
 

O inspetor e o técnico responsável ou seu representante deverão assegurar -se 
previamente que a instalação decorre em total segurança e que são utilizados 
os equipamentos de proteção indispensável adequados. 
 
Para que a verificação das instalações seja efetuada cumprindo os requisitos já 
identificados, e salvaguardando a segurança dos intervenientes, não deverá 
ser excedido nove instalações inspecionadas por dia por inspetor.  
 
Riscos para a segurança de pessoas e bens 

No decorrer de uma inspeção periódica, caso sejam detetadas situações de 
risco elevado para a segurança de pessoas e bens, a EIIE, após considerar a 
instalação de elevação reprovada, deverá, com o apoio da EMIE responsável, 
imobilizar a instalação através do bloqueio mecânico do interruptor principal ou 
por solução equivalente, sendo afixado na instalação de elevação, junto ao 
dispositivo de bloqueio, um aviso informando que a instalação se encontra 
imobilizada. 



 

 

 

TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS 

 
(Nos termos do ponto 8 do Capítulo I do anexo III do Decreto Legislativo Regional n.º 

7/2016/M de 18 de fevereiro) 
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C1 - Situações de risco elevado para a segurança de pessoas e bens, 
que justificam a imediata imobilização da instalação de elevação e a 
exigência de uma reinspecção para verificação do cumprimento das 
obrigações impostas para a colocação da instalação em serviço; 
 
 
 
C2 - Situações de risco médio para a segurança de pessoas e bens, que 
justificam a imposição de certas obrigações cujo cumprimento deve ser 
assegurado no prazo de 90 dias, assim como a exigência de uma 
reinspeção para verificação do cumprimento dessas obrigações; 
 
 
 
C3 - Situações de baixo risco, que não representam um risco direto para a 
segurança de pessoas e bens, que justificam a imposição de obrigações 
cujo cumprimento deve ser verificado na próxima inspeção periódica. 
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As deficiências que a seguir se indicam, decorrem da aplicação: 
 
 
 
- Regulamento de Segurança de Elevadores Elétricos, aprovado pelo 
Decreto n.º 513/70 de 30 de Outubro, alterado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 13/80 de 16 de maio. 
 
- Regulamento de Segurança de Ascensores Elétricos aprovado pela 
Portaria 376/91 de 2 de maio. 
 
- Regulamento de Segurança de Ascensores Hidráulicos aprovado pela 
Portaria n.º 964/91 de 20 de setembro. 
 
- Regras de Segurança para o fabrico de Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes, aprovadas pela Portaria n.º 1196/92 de 22 de dezembro. 
 
- Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto. 
 
- Decreto-Lei n.º 295/98 de 22 de setembro. 
 
- Decreto-Lei n.º 176/2008 de 26 de agosto. 
 
- Decreto Legislativo Regional, n.º 7/2016/M de 18 de março. 
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LISTA DE DEFICIÊNCIAS 
 

 
CAIXA 
 

Nº Classe 
Decreto 

ou 
Portaria 

Artigo Descrição 

1 C1 513/70 69º 
Guiamento da cabina/contrapeso deficiente, possibilitando 
a saída das roçadeiras da guia. 

2 C2 513/70 73º - 1 
O(s) dispositivo(s) de paragem nos patamares extremos 
encontra(m)-se inoperacional(is). 

3 C2 513/70 73º - 1 

O elevador não se encontra provido de dispositivos de 
paragem nos patamares extremos comandados 
mecanicamente pela cabina, com separação efetiva dos 
contactos mesmo que acidentalmente tenham ficado 
colados. 

4 C2 513/70 73º - 2 

O comando indireto do dispositivo de paragem nos 
patamares extremos, feito por intermédio de cabo, cadeia 
ou fita não se encontra provido de contacto de 
imobilização em caso de rotura destes elementos. 

5 C2 513/70 73º - 2 

O dispositivo de controle de rotura do comando indireto 
do dispositivo de paragem nos patamares extremos 
encontra-se inoperacional. 

6 C2 513/70 73º - 2 
O dispositivo elétrico de controle de alongamento ou 
rotura do cabo do limitador de velocidade encontra-se 
inoperacional. 

7 C2 376/91 5.2.1. 
Existência de abertura(s) não protegida(s) entre a caixa 
do elevador  e a casa da(s) máquina(s). 

8 C2 376/91 5.2.2.2.1. 

A porta de visita/socorro/ postigo de visita, não está 
provida de fechadura com chave, que permita o fecho e o 
encravamento sem chave. 

9 C2 376/91 5.2.2.2.1. 

A(s) porta(s) de visita/socorro/postigo não estão 
provida(s) de fechadura(s) que permita(m) o fecho e 
encravamento sem chave e que permita(m) a abertura  
por dentro da caixa sem chave, mesmo quando estão 
encravada(s). 

10 C2 376/91 5.2.2.2.2. 

A porta de visita/socorro postigo, não estão providas(as), 
de dispositivo elétrico de segurança (14.1.2), no caso do 
mesmo se encontrar aberto, subordinar o funcionamento 
de ascensor. 

11 C2 376/91 5.5.2. 

Caixa do elevador situa-se sobre local acessível a 
pessoas e não possui pára-quedas no contrapeso/pilares 
sob o(s) amortecedores do contrapeso. 

12 C2 376/91 5.5.2. 

Caixa sobre local acessível a pessoas e os pilares 
existentes não estão localizados sobre os amortecedores 
do contrapeso, até terreno sólido. 

13 C2 376/91 5.6.1. 
Inexistência de divisória no fundo da caixa entre os 
elevadores. 

14  376/91 5.9 
Colocar iluminação na caixa do ascensor. 

15 C1 376/91 10.1.2. 
Guiamento da cabina/contrapeso deficiente, possibilitando 
a saída das roçadeiras das guias. 
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16 C2 964/91 5.2.1. 
Existência de abertura(s) não protegida(s) entre a caixa 
do elevador  e a casa da(s) máquina(s). 

17 C2 964/91 5.2.2.2.1. 

A(s) porta(s) de visita/socorro e o(s) postigo(s) não 
está(ão) provida(s) de fechadura(s) com chave, que 
permita(m) a abertura por dentro da caixa sem chave, 
mesmo quando está(ão) encravada(s). 

18 C2 964/91 5.2.2.2.2. 

A(s) porta(s) de visita/socorro e o(s) postigo(s) não se 
encontra(am) provida(s) de dispositivo(s) elétrico(s) de 
segurança para no caso do mesmo se encontrar aberto, 
subordinar o funcionamento do ascensor. 

19 C1 964/91 10.1.2. 
Guiamento da cabina/contrapeso deficiente, possibilitando 
a saída das roçadeiras das guias. 

20 C2 964/91 12.1.2. 
A pressão entre os vários cilindros utilizados não está 
equilibrada, devem ser interligados hidraulicamente. 

21 C2 964/91 12.2.3. 
O ascensor não está provido de limite de curso da haste, 
de acordo com as alíneas a) e b) do Ponto 12.2.3.2. 

22 C2 964/91 12.2.4.2. 
A fuga e a acumulação de fluídos sobre a ponta do corpo 
do cilindro, não estão a ser recolhidas. 

23 C2 964/91 12.3.1. 
Existe perda de óleo na união entre a mangueira do óleo 
e a central.  

24 C2 964/91 12.3.3.1. 
Existe fuga de óleo na junção terminal da canalização 
rígida ao cilindro. 

25 C2 964/91 12.3.3.1. Existe fuga de óleo na junção entre partes do cilindro. 

26 C2 964/91 16.1.3. 
(Anexo D.2.o) O retentor do corpo da haste encontra-se 
danificado, deixando perder óleo. 
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POÇO 
 

Nº Classe 
Decreto 

ou 
Portaria 

Artigo Descrição 

27 C2 513/70 15º -1 
Inexistência de divisória no poço entre os dois elevadores 
(altura mínima 2,5 m). 

28 C2 513/70 18º - 3 
Não está instalado um interruptor no poço que permita 
imobilizar e manter imobilizado o elevador. 

29 C2 513/70 18º - 3 O interruptor instalado no poço não imobiliza o elevador. 

30 C1 513/70 18º - 6 Existe acumulação de água no poço. (>10 cm) 

31 C2 513/70 18º - 6 Existe acumulação de água no poço. (<10 cm) 

32 C1 376/91 5.7.3.1. Existe acumulação de água no poço. (>10 cm) 

33 C2 376/91 5.7.3.1. Existe acumulação de água no poço. (<10 cm) 

34 C2 376/91 5.7.3.2. 

O dispositivo fixado permanentemente na caixa para 
facilitar a pessoas qualificadas descer sem perigo ao 
fundo do poço prejudica o funcionamento do ascensor. 

35  376/91 5.7.3.2 
Proceder à colocação de escada de acesso ao poço da 
caixa do elevador. 

36 C2 376/91 5.7.3.4. 
O interruptor de paragem instalado no poço não imobiliza 
o ascensor. 

37  376/91 5.7.3.4 
Colocar tomada regulamentar no poço da caixa do 
elevador. 

38  376/91 5.7.3.4 
Colocar no poço da caixa do elevador, botoneira de “Stop” 
apropriada. 

39 C2 376/91 5.7.3.4.  a) 
O interruptor de paragem instalado no poço, não é 
acessível a partir do patamar de acesso. 

40 C2 376/91 13.5.1.3. 
O cabo de manobra flexível de ligação à cabina não se 
encontra devidamente fixado à mesma. 

41 C2 376/91 14.2.2.3. 

O dispositivo de paragem instalado no poço do elevador, 
quando acionado não pára e mantém parada a porta de 
cabina de movimento automático. 

42 C2 376/91 14.2.2.3. 
O dispositivo de paragem instalado no poço, quando 
acionado não pára nem mantém parado o elevador. 

43 C2 376/91 14.2.2.3. 
O dispositivo de paragem instalado no poço, não se 
encontra acessível desde a porta de patamar. 

44 C2 964/91 5.6.1. 
Inexistência de divisória no fundo da caixa entre os 
elevadores. 

45 C1 964/91 5.7.2.1. Existe acumulação de água no poço.(> 10 cm) 

46 C2 964/91 5.7.2.1. Existe acumulação de água no poço.(< 10 cm) 

47 C2 964/91 5.7.2.5. 

Não se encontra instalado no poço um dispositivo de 
paragem acessível a partir da abertura da porta que dá 
acesso ao poço que pare e mantenha parado o ascensor. 

48 C2 964/91 5.7.2.5. 
O dispositivo de paragem instalado no poço que pára e 
mantém parado o ascensor encontra-se inoperacional. 

49 C2 964/91 14.2.2.3.  c) 

Inexistência de dispositivo de paragem instalado no poço 
do elevador que pare e mantenha parado o ascensor e 
a(s) portas de funcionamento automático. 

50 C2 964/91 14.2.2.3.  c) 
O dispositivo de paragem instalado no poço do elevador 
não pára e mantém parado o ascensor. 
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AMORTECEDORES E PÁRA-CHOQUES 
 

Nº Classe 
Decreto 

ou 
Portaria 

Artigo Descrição 

51 C2 513/70 72º - 1 O elevador não se encontra provido de para choques. 

52 C2 513/70 72º - 1 
Os para choques não suportam sem deformação 
permanente o impacto da cabina/contrapeso. 

53 

C2 513/70 72º - 2 

Não se encontram instalados no elevador de tambor de 
enrolamento/cadeias de suspensão, para choques que 
suportem sem deformação permanente o impacto da 
cabina/contrapeso no tecto da caixa. 

54 C2 513/70 72º - 3 O ascensor não se encontra provido de amortecedores. 

55 C2 513/70 72º - 3 
Os amortecedores do elevador não possuem fixação 
rígida. 

56 C2 513/70 72º - 3ª Os amortecedores não são do tipo hidráulico ou mola. 

57 
C2 513/70 72º - 3b 

O elevador tem velocidade nominal superior a 1,5m/s e 
não possui amortecedores hidráulicos. 

58 C2 513/70 72º - 4 
O monta cargas não se encontra provido de para 
choques. 

59 
C2 513/70 72º - 7b 

O elevador funciona sem que os êmbolos dos 
amortecedores hidráulicos retornem à posição normal. 

60 
C2 513/70 72º - 7b 

O dispositivo elétrico de controle dos êmbolos dos 
amortecedores hidráulicos de cabina / contrapeso 
encontra-se inoperacional. 

61 
C2 376/91 10.3.1. 

Os amortecedores da cabina e do contrapeso não se 
encontram devidamente fixados. 

62 
C2 376/91 10.3.1. 

Os amortecedores da cabina/contrapeso encontram-se 
danificados. 

63 
C2 376/91 10.4.3.4. 

O ascensor funciona sem que o amortecedor de 
dissipação de energia esteja na sua posição de 
descompressão normal. 

64 C1 964/91 10.3.1. O ascensor não se encontra provido de amortecedores. 

65 
C2 964/91 10.3.2. 

O(s)amortecedor(es) não se encontra(m) devidamente 
fixado(s) no fundo do poço. 

66 C2 964/91 10.3.2. 
O(s) amortecedor(es) da cabina encontra(m)-se 
danificado(s). 

67 
C2 964/91 10.4.3.3. 

O ascensor funciona sem que o amortecedor de 
dissipação de energia esteja na sua posição de 
descompressão normal. 
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CABINA 
 

Nº Classe 
Decreto 

ou 
Portaria 

Artigo Descrição 

68 

C2 513/70 8º 

Não está assegurada a indicação da presença da cabina 
nos patamares, ou a iluminação da cabina não está 
permanentemente acesa ou não acende por pressão no 
botão de chamada do ascensor. 

69 
C2 513/70 10º - 4 

Inexistência de dispositivo que imobilize o ascensor 
quando a porta de visita não estiver encravada. 

70 
C2 513/70 42º - 3ª 

Não está instalado no monta camas com carga nominal 
superior a 750Kg e inferior a 1.650Kg, o dispositivo que 
impede o arranque em caso de sobrecarga da cabina. 

71 
C2 513/70 42º - 3ª 

O dispositivo que impede o arranque da cabina do 
ascensor, em caso de sobrecarga, encontra-se 
inoperacional. 

72 
C2 513/70 42º - 3b 

Não está instalado o dispositivo sonoro e visual avisador 
de sobrecarga da cabina. 

73 
C2 513/70 42º - 3b 

O dispositivo sonoro e visual avisador da sobrecarga da 
cabina do ascensor, em caso de sobrecarga, encontra-se 
inoperacional.  

74 
C2 513/70 44º - 1 

Existem aberturas/buracos na cabina não previstos pelo 
presente artigo.  

75 
C2 513/70 46º - 1 

O ascensor tem velocidade nominal superior a 1,0 m/s e 
não possui porta(s) de cabina. 

76 
C2 513/70 46º - 1 

A cabina não possui portas, tem mais de um acesso e 
velocidade nominal superior a 0,40m/s. 

77 
C1 513/70 46º - 2 

O ascensor de cabina sem porta e com velocidade 
superior a 0,40 m/s não se encontra provido de dispositivo 
contra entalamentos entre a soleira e a caixa. 

78 
C1 513/70 46º - 2 

O dispositivo contra entalamentos instalado na cabina, 
encontra-se inoperacional. 

79 
C2 513/70 50º - 2 

O alçapão /porta de socorro/visita da cabina não possui 
fechadura.  

80 
C2 513/70 50º - 2 

A porta de socorro/visita abre para o exterior da cabina 
e/ou o alçapão abre para o interior. 

81 
C1 513/70 50º - 3 

Inexistência de dispositivo elétrico no alçapão/ porta de 
socorro/visita da cabina que imobilize o ascensor. 

82 
C1 513/70 50º - 3 

O dispositivo elétrico instalado no alçapão/ porta de 
socorro/visita da cabina encontra-se inoperacional. 

83 C2 513/70 53º - 1 A cabina não possui iluminação. 

84 
C2 513/70 53º - 1 

Na luminária da cabina encontram-se acessíveis pontos 
sob tensão. 

85 
C2 513/70 54º 

O desnível soleira de cabina/soleira de patamar é superior 
a 5 cm. 

86 
 513/70 78º - 2 

A precisão de paragem da cabina em relação ao patamar 
é superior a 2 cm. 

87 
C2 513/70 92º - a 

Não se encontra instalado na cobertura da cabina o 
dispositivo de comando. 

88 
C2 513/70 92º - a 

O dispositivo de comando instalado na cobertura da 
cabina não se encontra acessível. 



 9 

89 
C2 513/70 92º - a 

O dispositivo de comando instalado na cobertura da 
cabina não permite deslocar a cabina em qualquer dos 
sentidos. 

90 
C2 513/70 92º - a 

O dispositivo de comando instalado na cobertura da 
cabina não corta os comandos normais do elevador. 

91 

C2 513/70 92º - b 

A movimentação da cabina, com o dispositivo de 
comando instalado na cobertura da mesma, não se 
encontra subordinada a uma pressão constante nos 
botões de comando. 

92 
C2 513/70 92º - b 

Os botões do dispositivo de comando instalado na 
cobertura da cabina não se encontram protegidos contra 
qualquer ação involuntária. 

93 
C2 513/70 92º - c 

A velocidade da cabina, comandada pelo dispositivo de 
comando instalado na cobertura da cabina, é superior a 
0,70m/s. 

94 
C2 513/70 92º - d 

O movimento da cabina, com o dispositivo de comando 
instalado na sua cobertura, é realizado sem que todos os 
sistemas de segurança estejam ativos. 

95 
C1 513/70 93º - 1 

Não se encontra instalado no interior da cabina, um 
botão/interruptor que permita fazer parar o ascensor. 

96 
C2 513/70 93º - 1 

O dispositivo de paragem instalado no interior da cabina 
encontra-se inoperacional. 

97 
C2 513/70 93º - 2 

O botão de “stop” do ascensor não funciona corretamente. 
Após a sua ativação, uma chamada de patamar consegue 
ativar o ascensor. 

98 
C2 513/70 94º - 1 

Inexistência de dispositivo de alarme instalado na cabina 
do ascensor. 

99 
C2 513/70 94º - 1 

O dispositivo de alarme do ascensor encontra-se 
inoperacional. 

100 

C2 513/70 94º - 2 

O dispositivo de alarme não é alimentado por um 
acumulador permanentemente recarregável pela rede de 
energia, com capacidade para emitir o alarme, mesmo 
que a energia da rede falte. 

101 
C2 376/91 8.12.2. 

O alçapão instalado no teto da cabina, para a evacuação 
dos passageiros, não permite a abertura na totalidade. 

102 
C2 376/91 8.12.3. 

O ascensor é de cabina sem porta com um ou mais 
acessos e não possui um alçapão para permitir o socorro 
e a evacuação dos passageiros. 

103 
C2 376/91 8.12.5.1. 

O alçapão de socorro não se pode abrir com uma chave 
adaptada ao triângulo (anexo B), do interior da cabina. 

104 
C2 376/91 8.12.5.2. 

Não existe controle com auxílio de um dispositivo elétrico 
de segurança do dispositivo de encravamento do alçapão 
de socorro. 

105 
 376/91 8.13.1 

Proceder à colocação de balustrada no topo da cabina. 

106 

C2 376/91 8.15. 

da Norma EN 81-1).Sobre o tecto da cabina não está 
instalado um dispositivo de paragem, que pare e 
mantenha parado o ascensor e as portas de comando 
automático. 

107 
C2 376/91 8.15. 

O dispositivo de paragem instalado na cobertura da 
cabina não pára e mantém paradas as portas de 
movimento automático. 
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108 
C2 376/91 8.15. 

O dispositivo de paragem instalado na cobertura da 
cabina encontra-se inoperacional. 

109  376/91 8.15. 
Proceder à colocação de uma botoneira regulamentar de 
comando à revisão. 

110 C2 376/91 8.16.1. A cabina não está provida de ventilação suficiente. 

111 
C2 376/91 8.17. 

No teto da cabina existem pontos sob tensão acessíveis, 
que não estão protegidos contra contactos acidentais. 

112 
C2 376/91 8.17.1. 

A cabina não está provida de instalação elétrica fixa para 
iluminação. 

113 
C2 376/91 8.17.2. 

As portas não são de funcionamento automático e não 
existe iluminação permanente na cabina. 

114 C2 376/91 8.17.3. Inexistência de iluminação de emergência na cabina. 

115 
C2 376/91 8.17.3. 

A iluminação de emergência de cabina encontra-se 
inoperacional. 

116 
C2 376/91 8.17.4. 

A fonte de socorro com recarregamento automático está 
inoperacional. 

117 
C2 376/91 14.2.1.3. a) 

O comando de inspeção instalado no teto da cabina não 
neutraliza a manobra elétrica de emergência. 

118 
C2 376/91 14.2.1.3. c) 

O dispositivo de comando de manobra de inspeção não 
inclui um dispositivo de paragem do ascensor. 

119 
C2 376/91 14.2.1.3. d) 

A velocidade da cabina é superior a 0,63 m/s em manobra 
de inspeção. 

120 
C2 376/91 14.2.1.3. 

Em manobra de inspecção o funcionamento do ascensor 
não permanece sob controle dos dispositivos de 
segurança. 

121 
C2 376/91 14.2.1.3. 

A ligação de manobra de inspeção não neutraliza o 
funcionamento das portas automáticas. 

122 
C2 376/91 14.2.1.3. 

O dispositivo de comando de manobra de inspeção sobre 
a cobertura da cabina está inoperacional. 

123 
C2 376/91 14.2.1.3. a) 

Após deslocação em manobra de inspeção não é possível 
repor o elevador em marcha normal por nova ação sobre 
o comutador de inspeção. 

124 
C2 376/91 14.2.1.3. e) 

Em manobra de inspeção o elevador ultrapassa as 
posições extremas de funcionamento normal. 

125 
C1 376/91 14.2.2.2. 

O dispositivo de paragem instalado na cabina encontra-se 
inoperacional – cabina sem porta. 

126 
C2 376/91 14.2.2.3. 

O dispositivo de paragem instalado sobre a cobertura da 
cabina não pára e mantém parado o ascensor. 

127 
C2 376/91 14.2.3.2. 

A fonte de alimentação de emergência do dispositivo de 
pedido de socorro encontra-se inoperacional. 

128 C2 376/91 14.2.3.3. O dispositivo de alarme do ascensor está inoperacional. 

129 

C2 376/91 14.2.3.4. 

O curso do ascensor é superior a 30 metros, não está 
instalado um intercomunicador ou dispositivo análogo 
alimentado por fonte de segurança entre a cabina e a 
casa das máquinas. 

130 
C2 376/91 14.2.3.4. 

O intercomunicador instalado entre a cabina e a casa da 
máquina está inoperacional. 

131 
C2 376/91 14.2.3.5. 

O intercomunicador não é alimentado pela fonte de 
segurança prevista para a iluminação de emergência da 
cabina. 

132 
C2 376/91 14.2.3.5. 

A fonte de alimentação de emergência do 
intercomunicador está inoperacional. 
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133 

 376/91 15.2.1 

Assinalar através de uma chapa metálica a colocar no 
interior da cabina a carga máxima, lotação do elevador e 
outras indicações regulamentares no caso destes dados 
não se encontram legíveis. 

134 
C2 964/91 8.12.2. 

O alçapão instalado no teto da cabina, para a evacuação 
dos passageiros, não permite a abertura na totalidade. 

135 

C2 964/91 8.12.5.2. 

O dispositivo elétrico de controle do encravamento do 
alçapão de cabina, não comanda a paragem do ascensor, 
quando o alçapão não se encontra efetivamente 
encravado. 

136 
C2 964/91 8.12.3. 

O ascensor é de cabina sem porta de um ou mais 
acessos e não possui um alçapão para permitir o socorro 
e a evacuação dos passageiros. 

137 
C2 964/91 8.12.5.1. 

O alçapão de socorro não se pode abrir com uma chave 
adaptada ao triângulo (anexo B), do interior da cabina. 

138 
C2 964/91 8.15. 

Sobre o teto da cabina não está instalado um dispositivo 
de paragem, que pare e mantenha parado o ascensor e 
as portas de comando automático. 

139 C2 964/91 8.17.1. 
A cabina não se encontra provida de iluminação elétrica 
fixa. 

140 C2 964/91 8.16.1. A cabina não está provida de ventilação suficiente. 

141 
C2 964/91 8.17.1. 

As portas não são de funcionamento automático, e não 
existe iluminação permanentemente na cabina. 

142 
C2 964/91 8.17.3. 

A cabina do ascensor não se encontra provida de 
iluminação de emergência. 

143 
C2 964/91 8.17.3. 

A iluminação de emergência da cabina encontra-se 
inoperacional. 

144 
C2 964/91 8.17.4. 

A fonte de socorro com recarregamento automático está 
inoperacional. 

145 
 964/91 9.10.3 

Verificar o funcionamento da balança de grifos. 

146 
C2 964/91 14.2.1.1. 

Existem botões de comando com peças sob tensão 
acessíveis. 

147 
C1 964/91 14.2.1.2 

É possível a movimentação da cabina com a sua porta e a 
de patamar abertas, fora da zona de desencravamento. 

148 
C2 964/91 14.2.1.3. a) 

O comando de inspeção instalado no teto da cabina não 
neutraliza a manobra elétrica de emergência. 

149 
C2 964/91 14.2.1.3. 

O comando de revisão instalado na cobertura da cabina 
encontra-se inoperacional. 

150 
C2 964/91 14.2.1.3.  a) 

A ligação de manobra de inspeção não neutraliza o 
funcionamento das portas automáticas. 

151 
C2 964/91 14.2.1.3.  a) 

Após deslocação em manobra de inspeção, não é 
possível repor o elevador em marcha normal por nova 
ação sobre o comutador de inspeção. 

152 

C2 964/91 14.2.1.3.  b) 

O movimento da cabina com o dispositivo de comando 
instalado na cobertura da mesma não se encontra 
subordinado a uma pressão permanente no botão de 
comando. 

153 
C2 964/91 14.2.1.3.  d) 

Em manobra de inspeção a deslocação da cabina é 
efetuada a uma velocidade superior a 0,63 m/s. 

154 
C2 964/91 14.2.1.3.  e) 

Em manobra de inspeção o elevador ultrapassa as 
posições extremas de funcionamento normal. 
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155 
C2 964/91 14.2.1.3.  f) 

Em manobra de inspeção o funcionamento do ascensor 
não permanece sob controle dos dispositivos de 
segurança. 

156 

C2 964/91 14.2.1.5.1. 

A máquina não entra em funcionamento de subida, 
qualquer que seja a posição das portas (fechadas ou 
abertas) quando a cabina se encontra numa zona entre 
0,12m abaixo do nível do piso e o limite inferior da zona 
de desencravamento (antideslize). 

157 
C2 964/91 14.2.1.5.2. 

Com o ascensor inoperativo por um período máximo de 
15 minutos, após o último deslocamento normal, a cabina 
não é enviada automaticamente ao piso extremo inferior. 

158 

C2 964/91 14.2.1.5. 

O ascensor possui dispositivo de paragem na cabina e, ao 
ser atuado, não funciona o correspondente sinal acústico 
alimentado por uma fonte de socorro de recarregamento 
automático. 

159 
C1 964/91 14.2.2.2. 

O dispositivo de paragem instalado na cabina encontra-se 
inoperacional – cabina sem porta. 

160 
C2 964/91 14.2.2.3.  a) 

Inexistência do dispositivo de paragem sobre a cobertura 
da cabina, que pare e mantenha parado o ascensor e a(s) 
porta(s) de funcionamento automático. 

161 
C2 964/91 14.2.2.3.  a) 

O dispositivo de paragem instalado sobre a cobertura da 
cabina não pára e mantém parado o ascensor. 

162 
C2 964/91 14.2.2.3.  a) 

O dispositivo de paragem instalado sobre a cobertura da 
cabina quando acionado não pára e mantém parada a 
porta de cabina de movimento automático. 

163 
C2 964/91 14.2.3.1. 

O dispositivo de alarme do ascensor encontra-se 
inoperacional. 

164 
C2 964/91 14.2.3.2. 

A fonte de alimentação do dispositivo de pedido de 
socorro encontra-se inoperacional. 

165 

C2 964/91 14.2.3.4. 

Não é possível comunicar diretamente entre a casa da(s) 
máquina(s) e a caixa e, o ascensor não possui um 
intercomunicador ou um dispositivo análogo, alimentado 
pela fonte de socorro. 

166 
C2 964/91 14.2.3.4. 

O intercomunicador instalado entre a casa da(s) 
máquina(s) e a cabina encontra-se inoperacional. 

167 
C2 964/91 14.2.3.4. 

O intercomunicador instalado entre a cabina e a casa 
da(s) máquina(s) não se encontra provido de uma fonte 
de socorro com recarregamento automático. 

168 
C1 

N.º7/20
16/M 

16º -5 
Ascensor não possui dispositivo de controlo de carga. 

169 
C2 

N.º7/20
16/M 

16º-5 

O dispositivo de controlo de carga encontra-se 
inoperacional 

170 
C2 295/98 

Anexo I, 
alínea 5.5 

A cabina não está equipada com meio de comunicação 
bidirecional que permita obter uma ligação permanente 
com um serviço de intervenção rápida. 

171 
C1 295/98 Anexo III 

Na cabina deverá estar identificada a marcação CE de 
conformidade, assim como nos órgãos de segurança. 

172 

C2 
163/20

06 

Cap. 4, 
alínea 
4.12.2 

Os botões de campainha, os comutadores de luz e os 
botões do sistema de comando do ascensor, não 
possuem referência táctil (exemplos: em alto relevo ou em 
Braille) e dispositivo luminoso. 
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173 
C2 

163/20
06 

Cap. 4, 
alínea 4.2.1 

Os botões de chamada do ascensor não estão colocados 
entre 0,40m e 1,20 m do pavimento do patim. 

174 

C2 
163/20

06 

Cap. 4 
alínea 
4.11.1 

A cabina não dispõe de corrimãos e barras de apoio com 
um diâmetro ou largura das superfícies de preensão 
compreendido entre 0,035m e 0,05m, ou ter uma forma 
que proporcione uma superfície de preensão equivalente. 

175 
C2 

163/20
06 

Cap. 2 
alínea 2.6.4 

Não se encontra instalado cortina de luz standard (com 
feixe plano) que imobilize as portas e o andamento da 
cabina. 
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PORTAS DE PATAMAR E PORTAS DE CABINA 
 

Nº Classe 
Decreto 

ou 
Portaria 

Artigo Descrição 

176 
C2 513/70 32º - 1 

A porta de patamar uma vez fechada permite a introdução 
de um dedo de prova de 10mm de diâmetro . 

177 
C1 513/70 33º - 2 

O (s) vidro (s) da (s) porta (s) está(ão) partido, 
ocasionando por isso, uma abertura (as) na (s) porta (s) 
do elevador. 

178 
C1 513/70 33º - 2 

O (s) vidro (s) da (s) porta (s) de patamar está (ão) partido 
(s) originando saliências cortantes. 

179 
C2 513/70 33º - 3 

As duas dimensões do visor das portas de patamar são 
superiores a 15cm (pelo menos uma tem de ser igual ou  
inferior a 15 cm). 

180 
C2 513/70 37º - 1b 

A força necessária para manter parada a(s) porta(s) em 
qualquer posição do percurso de fecho é superior a 15 
Kgf. 

181 

C2 513/70 37º - 1c 

As portas de patamar de movimento automático não estão 
providas de dispositivo de corte que provoque a sua 
paragem e/ou reabertura  quando ao fechar encontre um 
obstáculo. 

182 
C2 513/70 37º - 2 

A porta de cabina de movimento automático possui o 
dispositivo  de protecção contra obstáculos inoperacional 
/desafinado. 

183 
C2 513/70 38º - 1 

As portas de patamar tipo guilhotina, com peso total 
superior a 40kg, não estão providas de protecção contra 
entalamento de dedos. 

184 
C2 513/70 38º - 3 

As portas de guilhotina de movimento automático, não 
estão providas de dispositivo sonoro avisador de fecho de 
porta. 

185 
C1 513/70 39º - 1ª 

Com a cabina fora da zona de desencravamento a (s) 
porta (s)  de patamar não encrava(m) convenientemente. 

186 
C2 513/70 39º - 1ª 

A(s) porta(s) de patamar(es) com a cabina estacionada ao 
piso não desencrava(m). 

187 
C2 513/70 39º - 2 

A zona de desencravamento das portas de patamar é 
superior a 17cm + 17cm. 

188 
C2 513/70 39º - 2 

A zona de desencravamento das portas de patamar de 
movimento automático é superior a 30cm + 30cm. 

189 
C2 513/70 39º - 4 

Não está garantido o desencravamento das portas de 
patamar  do exterior por meio de chave de tipo especial. 

190 
C2 513/70 39º - 4 

O desencravamento das portas de patamar encontra-se 
inoperacional, pelo exterior por meio de chave de tipo 
especial. 

191 
C2 513/70 39º - 4 

Inexistência de chave de desencravamento das portas de 
patamar. 

192 

C2 513/70 39º - 4b 

As portas de cabina e patamar deslocam-se 
simultaneamente e o dispositivo (mola ou contrapeso) que 
assegura o fecho da  porta de patamar encontra-se 
inoperacional. 

193 
C2 513/70 40º - 1 

Inexistência de dispositivo eléctrico de controlo de 
encravamento das portas de patamar. 

194 
C1 513/70 40º - 1 

O dispositivo eléctrico de controle de encravamento das 
portas de patamar encontra-se inoperacional. 
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195 
C1 513/70 40º - 1 

Funcionamento deficiente do controlo eléctrico de 
encravamento da(s) porta(s) de patamar. 

196 
C1 513/70 40º - 2 

O dispositivo de controle de fecho das portas está 
inoperacional. 

197 
C1 513/70 40º - 2 

Inexistência de dispositivo eléctrico de controlo do fecho  
das portas de patamar. 

198 
C1 513/70 40º - 2 

O dispositivo de controle de fecho  das portas de patamar  
funciona sem que a porta esteja encravada. 

199 
C2 513/70 40º - 3 

Verificou-se falta de isolamento nos condutores eléctricos 
do circuito eléctrico de controle de encravamento das 
portas de patamar. 

200 
C2 513/70 40º - 3 

Verificou-se falta de isolamento nos condutores eléctricos 
do circuito eléctrico de controle de fecho das portas de 
patamar. 

201 
C2 513/70 40º - 4 

Os dispositivos eléctricos de controlo de fecho não estão 
providos de contactos, que provoquem a separação 
efectiva, mesmo que acidentalmente se tenham colado. 

202 

C2 513/70 40º - 6 

É possível fazer funcionar o ascensor ou monta-cargas 
cuja soleira da porta de patamar se encontra a menos de 
0,60 m do pavimento, com as portas de patamar abertas, 
pela realização de só uma manobra anormal. 

203 
C2 513/70 47º - 3 

Folga entre os painéis da porta de cabina fechada, 
podendo ocasionar entalamentos. 

204 
C1 513/70 48º - 1 

A porta de cabina do ascensor não se encontra provida de 
dispositivo eléctrico de controle de fecho de porta. 

205 
C1 513/70 48º - 1 

O dispositivo eléctrico de controle de fecho da porta de 
cabina encontra-se inoperacional. 

206 
C1 513/70 49º 

Não é possível abrir manualmente a porta da cabina pelo 
lado de fora, porque o sistema não funciona 
correctamente. 

207 
C2 513/70 49º 

Não é possível abrir manualmente a porta de cabina pelo 
lado de fora porque não existe sistema para o efeito. 

208 
C2 

513/70 
alterado 

pelo 
13/80 

111º-1)a 

As portas da caixa (patamar) não estão providas de 
dispositivo eléctrico de controlo de encravamento (anula 
artº 28º). 

209 
C1 

513/70 
alterado 

pelo 
13/80 

111º-1)a 

O dispositivo eléctrico de controle de encravamento das 
portas de patamar encontra-se inoperacional (anula artº 
28º). 

210 
C2 

513/70 
alterado 

pelo 
13/80 

111º-1)a 

As portas da caixa (patamar) não estão providas de 
dispositivo eléctrico de controlo de fecho que provoque a 
separação efectiva dos contactos (anula artº 28º). 

211 
C1 

513/70 
alterado 

pelo 
13/80 

111º-1)a 

O dispositivo eléctrico de controle de fecho das portas 
está inoperacional (anula artº 28º). 

212 
C1 

513/70 
alterado 

pelo 
13/80 

111º-1)a 

O dispositivo eléctrico de encravamento mecânico das 
portas de patamar não encrava convenientemente (anula 
artº 29º). 

213 
C2 376/91 7.5.2.1.1.1. 

A força necessária para manter parada a(s) porta(s) em 
qualquer posição do percurso de fecho é superior a 150N. 

214 
C2 376/91 7.5.2.1.1.3. 

A porta de cabina de movimento automático possui o 
dispositivo electromecânico de protecção contra 
obstáculos inoperacional. 
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215 
C2 376/91 7.5.2.1.1.3. 

O comando de abertura da(s) porta(s) de movimento 
automático através de botão de pressão na cabina, está 
inoperacional. 

216 
C2 376/91 7.5.2.1.1.3. 

A porta da cabina de movimento automático possui a 
célula fotoelétrica inoperacional. 

217 
C2 376/91 7.5.2.3. 

A(s) porta(s) de patamar(es) roça(m) no chão impedindo 
assim que se efectue o movimento normal de abrir e 
fechar. 

218 
C2 376/91 7.6.2.1. 

Não é possível verificar se a cabina se encontra ao piso, 
antes de abrir a porta. 

219 
C1 376/91 7.6.2. 

O(s) vidro(s) da(s) porta(s) de patamar está(ão) 
incompleto(s),ou partidos originando saliências cortantes. 

220 
C2 376/91 7.6.2. 

O(s) vidro(s) da(s) porta(s) de patamar está(ão) partido(s) 
( estalado) . 

221 
C2 376/91 7.7.1. 

A zona de desencravamento das portas de patamar é 
superior a 0,20m x 0,20m. 

222 
C1 376/91 7.7.1. 

É possível abrir uma porta de patamar , sem que a cabina 
esteja parada ou quase a parar na zona de 
desencravamento dessa porta. 

223 
C1 376/91 7.7.3.1. 

O encravamento da porta de patamar, na posição de 
fecho, deve preceder à deslocação da cabina. 

224 
C1 376/91 7.7.3.1. 

O dispositivo eléctrico de controlo do encravamento da 
porta de patamar encontra-se inoperacional. 

225 
C2 376/91 7.7.3.1. 

A(s) porta(s) de patamar com a cabina estacionada ao 
piso não desencrava(m). 

226 
C2 376/91 7.7.3.2. 

Não está garantido o desencravamento das portas de 
patamar do exterior por meio de chave do tipo especial. 

227 
C2 376/91 7.7.3.2. 

Não é possível o desencravamento das portas de patamar 
com a chave adaptada ao triângulo definido no Anexo B. 

228 

C2 376/91 7.7.3.2. 

As portas de cabina e patamar deslocam-se 
simultaneamente e o dispositivo (mola ou contrapeso) que 
assegura o fecho da porta de patamar encontra-se 
inoperacional. 

229 
C1 376/91 7.7.4. 

O dispositivo eléctrico de controlo do fecho das portas de  
patamar está inoperacional. 

230 
C2 376/91 7.8. 

Com o ascensor em serviço normal, estacionado num 
piso, as  portas de movimento automático não fecham, 
depois da temporização necessária. 

231 
C2 376/91 8.5.1. 

O acesso à cabina não possui porta e não estão previstas 
as medidas de segurança necessárias. 

232 
C2 376/91 8.6.2. 

Folga excessiva com a porta de cabina fechada, 
permitindo a ocorrência de acidentes. 

233 
C2 376/91 8.6.5. 

O elevador possui portas de batente e com o elevador 
estacionado num patamar, a(s) porta(s) de cabina sem 
visor, não se mantém abertas. 

234 
C2 376/91 8.7.2.1.1.3. 

O dispositivo de protecção contra obstáculos instalado na 
porta da cabina está inoperacional. 

235 
C1 376/91 8.8. 

Acesso à cabina sem porta e não está previsto um 
dispositivo para reduzir o risco de entalamento. 

236 
C1 376/91 8.9.1. 

É possível fazer deslocar o elevador em serviço normal 
com a porta da cabina aberta. 



 17 

237 
C2 376/91 11.2.2. 

A distância horizontal entre a soleira da cabina e a soleira 
das portas de patamar é superior a 0,035 m. 

238 
C2 376/91 14.2.2.1. 

As portas de patamar tem fecho mecânico e o dispositivo 
que permite inverter o movimento de fecho está 
inoperacional. 

239 
C2 376/91 14.2.2.1. 

As portas têm fecho mecânico, e não está previsto um 
dispositivo que permita inverter o movimento de fecho. 

240 
C2 376/91 15.11. 

Inexistência de chave de desencravamento das portas de 
patamar. 

241 
C1 964/91 7.7.3.1. 

O encravamento da porta de patamar, na posição de 
fecho, deve preceder à deslocação da cabina. 

242 

C2 964/91 7.7.3.2. 

As portas de cabina e patamar deslocam-se 
simultaneamente e o dispositivo (mola ou contrapeso) que 
assegura o fecho da porta de patamar encontra-se 
inoperacional. 

243 
C2 964/91 7.5.2.1.1.1. 

A força necessária para manter parada a(s) porta(s) em 
qualquer posição do percurso de fecho é superior a 150N. 

244 
C2 964/91 7.5.2.1.1.3. 

A porta da cabina de movimento automático possui o 
dispositivo electromecânico de protecção contra 
obstáculos inoperacional. 

245 
C2 964/91 7.5.2.1.1.3. 

A porta da cabina de movimento automático possui a 
célula fotoeléctrica. Inoperacional. 

246 
C2 964/91 7.6.2.1. 

Não é possível verificar se a cabina se encontra ao piso, 
antes de abrir a porta. 

247 
C1 964/91 7.6.2. 

O(s) vidro(s) da(s) porta(s) de patamar está(ão) 
incompleto(s),ou partidos originando saliências cortantes. 

248 
C2 964/91 7.6.2. 

O(s) vidro(s) da(s) porta(s) de patamar está(ão) partido(s) 
( estalado) . 

249 
C2 964/91 7.7.1. 

A zona de desencravamento das portas de patamar é 
superior a 0,20m x 0,20m. 

250 
C1 964/91 7.7.1. 

O(s) dispositivo(s) eléctrico(s) de desencravamento das 
portas de patamar encontra(m)-se inoperacional(is). 

251 
C1 964/91 7.7.3.1. 

É possível abrir uma porta de patamar, sem que a cabina 
esteja parada ou quase a parar na zona de 
desencravamento dessa porta. 

252 
C1 964/91 7.7.3.1. 

O dispositivo eléctrico de controlo de encravamento das 
portas de patamar está inoperacional. 

253 
C2 964/91 7.7.3.1. 

A(s) porta(s) de patamar com a cabina estacionada ao 
piso não desencrava(m). 

254 
C2 964/91 7.7.3.2. 

Não está garantido o desencravamento das portas de 
patamar  do exterior por meio de chave do tipo especial. 

255 
C2 964/91 7.7.3.2. 

A(s) Porta(s)de patamar não desencrava(m) pelo exterior 
por meio de uma chave de tipo especial. 

256 

C2 964/91 7.7.3.2. 

As portas de cabina e patamar deslocam-se 
simultaneamente e o dispositivo (mola ou contrapeso) que 
assegura o fecho da porta de patamar encontra-se 
inoperacional. 

257 
C1 964/91 7.7.4. 

O dispositivo eléctrico de controlo de fecho das portas de  
patamar encontra-se inoperacional. 

258 
C2 964/91 7.8. 

Com o ascensor em serviço normal, estacionado num 
piso, as  portas de movimento automático não fecham, 
depois da temporização necessária. 
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259 
C2 964/91 8.5.1. 

O acesso da cabina não tem porta(s) e não estão 
previstas as medidas de segurança necessárias. 

260 
C2 964/91 8.6.2. 

Folga excessiva com a porta de cabina fechada, 
permitindo a ocorrência de acidentes. 

261 
C2 964/91 8.6.5. 

O elevador possui portas de batente e com o elevador 
estacionado num patamar, a(s) porta(s) de cabina sem 
visor, não se mantém abertas. 

262 
C2 964/91 8.7.2.1.1.3. 

O dispositivo de protecção contra obstáculos instalados 
na  porta de cabina encontra-se inoperacional. 

263 
C1 964/91 8.8. 

Acesso à cabina sem porta e não está previsto um 
dispositivo para reduzir o risco de entalamento. 

264 
C1 964/91 8.9.1. 

É possível fazer deslocar o elevador em serviço normal 
com a porta da cabina aberta. 

265 
C2 964/91 11.2.2. 

A distância horizontal entre a soleira da cabina e a soleira 
das portas de patamar é superior a 0,035m. 

266 
C2 964/91 14.2.2.1. 

As portas possuem fecho mecânico e não se encontra 
instalado um dispositivo que permita inverter o movimento 
de fecho. 

267 
C2 964/91 14.2.2.1. 

As portas possuem fecho mecânico e o dispositivo que 
permite inverter o movimento de fecho encontra-se 
inoperacional. 

268 
C2 964/91 15.11. 

Inexistência de chave de desencravamento das portas de 
patamar. 

269 
C2 

N.º7/20
16/M 

16º -1 

Ascensor não está dotado de cabina com porta 
automática.  

270 
C2 295/98 

5.4 do 
Anexo I 

O acesso a todas as portas de patamar do ascensor 
deverá ser realizado a partir das zonas comuns do 
edifício. 
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CONTRAPESO 
 

Nº Classe 
Decreto 

ou 
Portaria 

Artigo Descrição 

271 C2 513/70 61º - 1 
Com o contrapeso assente nos amortecedores é possível 
deslocar a cabina no sentido ascendente. 

272 C2 513/70 61º - 2 
Com a cabina assente nos amortecedores é possível 
deslocar o contrapeso no sentido ascendente. 

273 C1 376/91 9.3.1.  c) 
Com o contrapeso apoiado nos amortecedores é possível 
deslocar a cabina no sentido ascendente. 
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CABOS DE SUSPENSÃO 
 

Nº Classe 
Decreto 

ou 
Portaria 

Artigo Descrição 

274 C1 513/70 57º - 1 
O elevador de roda de aderência não está provido de dois 
cabos de suspensão. 

278 C2 513/70 61º - 3b 
Os cabos de suspensão deslizam mais de 2cm, com 
paragens no movimento de subida da cabina em vazio. 

279 C2 513/70 63º - 1 
O dispositivo de igualização dos cabos de suspensão 
encontra-se inoperacional. 

280 C2 513/70 63º - 1 

Na suspensão de dois cabos não está instalado o 
dispositivo, que imobiliza e mantém imobilizado o elevador 
no caso de alongamento anormal ou rotura dos cabos de 
suspensão. 

281 C2 513/70 63º - 1 

O dispositivo eléctrico de detecção de alongamento 
anormal ou ruptura dos cabos de suspensão não mantém 
imobilizado o elevador. 

282 C2 513/70 64º 
A amarração dos cabos à cabina e ao contrapeso não 
oferecem garantias de durabilidade e segurança. 

283 C2 513/70 109º - 

O(s) cabo(s) de suspensão apresenta(m) passos de 
cablagem em mau estado, com fios vincados e partidos 
(mais de 10% do nº total de fios). 

284 C2 513/70 109º - 
O(s) cabo(s) de suspensão apresentam sinais 
pronunciados de corrosão. 

285 C2 376/91 9.1.2. 
O diâmetro nominal dos cabos de suspensão é inferior a 
8 mm. 

286 C2 376/91 9.2.2. 
Os cabos de suspensão cabina/contrapeso apresentam 
pontos de acentuada corrosão. 

287 C2 376/91 9.2.3. 
As amarrações dos cabos de suspensão à 
cabina/contrapeso possuem os cerra-cabos 
incorrectamente colocados. 

288 C2 376/91 9.2.3.1. 
As amarrações dos cabos de suspensão à 
cabina/contrapeso não possuem 3 cerra-cabos ou sistema 
de auto-aperto. 

289 C2 376/91 9.5.1. 
Os órgãos de suspensão não estão providos de um 
dispositivo automático de igualização da tensão dos 
cabos. 

290 C2 376/91 9.5.1. 
O dispositivo automático de igualização da tensão dos 
cabos de suspensão está inoperacional. 

291 C2 376/91 9.5.3. 

O dispositivo eléctrico que imobiliza e mantém imobilizado 
o ascensor em caso de alongamento anormal ou ruptura 
dos cabos de suspensão está inoperacional. 

292  376/91 12.5.1.2 
Assinalar nos cabos de suspensão as marcas de piso. 

293 C2 964/91 9.1.2. 
O diâmetro nominal dos cabos de suspensão da massa 
de equilíbrio é inferior a 8 mm. 

294 C2 964/91 9.2.4. 
As amarrações dos cabos de suspensão à 
cabina/contrapeso não possuem 3 cerra-cabos ou sistema 
de auto-aperto. 

295 C2 964/91 9.2.4. 
As fixações dos cabos de suspensão encontram-se com 
oxidação. 

296 C2 964/91 9.3.1. 
Inexistência de dispositivo automático de igualização da 
tensão dos cabos de suspensão. 
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297 C2 964/91 9.3.1. 
Os dispositivos de igualização da tensão dos cabos de 
suspensão encontram-se inoperacionais. 

298 C2 964/91 9.3.3. 

O dispositivo eléctrico que imobiliza e mantém imobilizado 
o ascensor, em caso do alongamento anormal ou ruptura 
dos cabos de suspensão, encontra-se inoperacional. 

299 C1 964/91 9.3.3. 

Na suspensão de dois cabos da cabina não se encontra 
instalado o dispositivo eléctrico que imobiliza e mantém 
imobilizado o ascensor em caso de alongamento anormal 
ou ruptura dos cabos de suspensão. 

300 C2 964/91 10.6. 

Existe o risco de afrouxamento dos cabos de suspensão e 
não está previsto um dispositivo eléctrico de segurança 
conforme 14.1.2. 
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CASA DA MÁQUINA E LOCAL DAS RODAS 
 

Nº Classe 
Decreto 

ou 
Portaria 

Artigo Descrição 

301 C2 513/70 22º - 3 Inexistência de escada de acesso à casa das máquinas. 

302  513/70 25º - 3 
Colocar uma fechadura de segurança na(s) porta(s) de 
acesso à casa das máquinas. 

303  513/70 28º 
Remover os objectos estranhos ao funcionamento do 
elevador existente na casa da máquina. 

304 C2 513/70 29º - 1 A casa das máquinas não possui iluminação. 

305 C2 513/70 31º - 3 
Não está instalado o interruptor no local das rodas que 
imobiliza e mantêm imobilizado o elevador. 

306 C2 513/70 31º - 3 
O interruptor no local das rodas que imobiliza e mantêm 
imobilizado o elevador está inoperacional. 

307 C2 513/70 31º - 4 
O local das rodas não está provido de boa iluminação.min 
50lux 

308 C2 513/70 75º - 1 

O elevador de tambor de enrolamento ou cadeias de 
suspensão, não possui dispositivo actuando por 
afrouxamento de cabos ou cadeias, que provoque a 
paragem imediata da máquina de tracção se a 
cabina/contrapeso encontrar um obstáculo no movimento 
de descida. 

309 C2 513/70 75º - 2 

O dispositivo de paragem da máquina em caso de 
imobilização anormal da cabina/contrapeso encontra-se 
inoperacional. 

310 C2 513/70 75º - 2 

O tempo de atuação do dispositivo de imobilização da 
máquina em caso de imobilização anormal da 
cabina/contrapeso é superior a 20s. 

311 C2 513/70 75º - 2 

O dispositivo de paragem da máquina em caso de 
imobilização anormal da cabina/contrapeso, não mantém 
imobilizado o elevador. 

312 C2 513/70 75º - 2 

O dispositivo de paragem da máquina actua com a cabina 
em movimento em manobra de revisão ( comandos 
normais inoperantes ). 

313 C2 513/70 75º - 2 
Não foi possível efectuar o ensaio do dispositivo de 
paragem da máquina em caso da imobilização da 
cabina/contrapeso. 

314 C1 513/70 81º - 1 
O sistema de frenagem do elevador encontra-se 
inoperacional. 

315 C1 513/70 81º - 4 

A desfrenagem do elevador é assegurada pela acção 
permanente de uma corrente eléctrica, mas o freio não 
actua logo após o corte deste circuito eléctrico de 
desfrenagem 

316 C2 513/70 81º - 5 
É possível efectuar a desfrenagem manual do freio, sem a 
intervenção permanente de quem a executa. 

317 C2 513/70 81º - 5 
Não é possível efectuar a desfrenagem manual do freio da 
máquina de tracção do elevador. 

318 C2 513/70 82º - 1 

Inexistência de dispositivos que permitam levar 
manualmente a cabina, carregada com a carga nominal, 
de uma posição  qualquer de curso a um dos patamares 
mais próximos. 

319 C2 513/70 82º - 1 
O dispositivo que permite movimentar manualmente o 
elevador está inoperacional. 
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320  513/70 82º 1 
Colocar marcas de subida/descida junto à roda de tracção 
da máquina. 

321 C2 513/70 86º - 4 
Verificou-se falta de isolamento nos circuitos eléctricos de 
manobra e segurança do elevador. 

322 C2 513/70 87º - 2 

A protecção contra curto-circuitos do motor da máquina de 
tracção no quadro eléctrico da casa da(s) máquina(s) 
encontra-se inoperacional. 

323 C2 513/70 88º - 2 
No quadro da casa da(s) máquina(s) o interruptor de corte 
geral do tipo omnipolar está inoperacional. 

324 C2 513/70 91º - 1 

O comando do movimento da cabina efectuado pelo 
interior da cabina permite que peças sob tensão fiquem 
acessíveis ao utente. 

325  513/70 105º 
Colocar na casa da máquina instruções para o movimento 
manual da cabina. 

326 C2 376/91 6.2. 
O acesso à casa das máquinas não é efectuado em 
condições mínimas de segurança. 

327  376/91 6.3.3.3 
Colocar uma fechadura de segurança na(s) porta(s) de 
acesso à casa das máquinas. 

328  376/91 6.3.5.1 
Efectuar uma ventilação adequada à casa da máquina do 
elevador. 

329 C2 376/91 6.3.6. 
O circuito de iluminação da casa da(s) máquina(s), está 
inoperacional. 

330  376/91 6.3.6 
Colocação de iluminação regulamentar na casa da 
máquina, min 200lux. 

331 C2 376/91 6.3.6. 
A casa da(s) máquina(s) não possui tomada(s) de 
corrente. 

332  376/91 6.3.6 

Colocação de tomada regulamentar no quadro eléctrico 
da casa da máquina. 

333 C2 376/91 6.4.5. 

Não se encontra instalado no local das rodas perto da 
entrada um interruptor que permita parar o ascensor e 
mantê-lo nessa posição. 

334 C2 376/91 6.4.7. 
O local das rodas não está provido de iluminação eléctrica 
permanente. 

335 C2 376/91 6.4.7. 
O local das rodas não está provido de tomada(s) de 
corrente 

336  376/91 10.6.2.1. 
Inexistência de dispositivo de paragem da máquina em 
caso de imobilização anormal da cabina. 

337 C2 376/91 10.6.2.1. 
O dispositivo de paragem da máquina, em caso de 
imobilização anormal da cabina está inoperacional. 

338 C2 376/91 10.6.2.1. 

O dispositivo de paragem da máquina em caso de 
imobilização anormal da cabina não mantém imobilizado o 
elevador. 

339 C2 376/91 10.6.2.2. 

O dispositivo de paragem da máquina em caso de 
imobilização anormal da cabina ,é superior à duração do 
curso total aumentado de 10 segundos. 

340 C2 376/91 10.6.2.3. 

O dispositivo de paragem da máquina, por encontro da 
cabina/contrapeso, com um obstáculo no momento do 
arranque e/ou no seu curso, afecta o deslocamento do 
elevador em comando de inspecção. 
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341 C2 376/91 12.4.1. 

Para o movimento de subida, a chegada de energia ao 
motor eléctrico não é cortada, pelo menos, por dois 
contactores independentes. 

342 C1 376/91 12.4.1.1. 
O sistema de travagem não actua automaticamente em 
caso de falta de corrente eléctrica à rede. 

343 C1 376/91 12.4.2.1. 
Os elementos mecânicos do freio que actuam sobre o 
tambor, não estão instalados em dois conjuntos. 

344 C1 376/91 12.4.2.4. 
O freio da máquina, para ser mantido em posição de 
aberto, não necessita de um esforço permanente. 

345 C2 376/91 13.1.2. 
Existe na casa das máquinas condutores sob tensão, sem 
protecção. 

346 C2 376/91 13.1.2. 
Inexistência no quadro eléctrico de dispositivos de 
protecção diferencial. 

347 C2 376/91 13.1.2 
Assegurar proteção diferencial aos diversos circuitos que 
compõem o ascensor. 

348 C2 376/91 

13.1.2  
13.3.1 
13.3.2 
13.4.1 

Colocação na casa da máquina de quadro eléctrico de 
corte geral apropriado, assegurando protecção diferencial, 
curto-circuitos e sobrecargas. 

349 C2 376/91 13.1.3. 
Não existe continuidade à terra na máquina de tracção do 
elevador. 

350 C2 376/91 13.1.3. 
Não existe continuidade de terra em todos os elementos 
do elevador. 

351 C2 376/91 13.3.1. 

A alimentação do motor de tracção a partir do quadro da 
casa das máquinas tem a protecção contra curtos-
circuitos sobredimensionada. 

352 C2 376/91 13.3.1. 

A alimentação do motor da máquina de tracção a partir do 
quadro da casa das máquinas não se encontra provida de 
protecção independente contra curtos-circuitos. 

353 C2 376/91 13.3.2. 

A protecção térmica do motor de tracção por corrente 
absorvida, contra sobrecargas e/ou a falta de fase está 
sobredimensionada. 

354 C2 376/91 13.3.2. 

No teste realizado ao aparelho de protecção contra 
sobrecargas e interrupção de corrente numa fase 
(disjuntor Térmico), a respectiva protecção não actuou. 

355 C2 376/91 13.4.1. 
Inexistência de corte geral, no Quadro Eléctrico da Casa 
das Máquinas. 

356 C2 376/91 13.4.1. 
O interruptor de corte geral colocado no quadro geral da 
casa das máquinas está inoperacional. 

357 C2 376/91 13.4.1. 
O interruptor principal do ascensor corta o circuito que 
alimenta o dispositivo de pedido de socorro. 

358 C2 376/91 13.5.3.5. 
Os bornes do interruptor geral omnipolar não estão 
devidamente protegidos. 

359 C2 376/91 13.6.2. 
A tomada da(s) casa(s) da(s) Máquina(s) não está(ão) 
provida(s) de terra de protecção. 
 

360 C2 376/91 13.6.3.2. 
Não existe um interruptor que corte a alimentação do 
circuito de iluminação da casa da(s) máquina(s), da caixa 
e do poço. 

361 C2 376/91 13.6.3.3. 

No quadro geral da casa(s) da(s) máquina(s) os circuitos 
monofásicos da casa(s) da(s) máquina(s), caixa e do poço 
possuem as protecções contra curto circuitos 
sobredimensionadas. 
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362 C2 376/91 14.1.1.1.  j) 
Inexistência de dispositivo de protecção contra o defeito 
eléctrico de inversão de fase. 

363 C2 376/91 14.1.1.1.  j) 
O dispositivo de protecção contra o defeito eléctrico de 
inversão de fase está inoperacional. 

364 C2 376/91 14.1.2.2.1. 

Os contactos de segurança não se efectuam por 
separação positiva dos órgãos de corte mesmo que os 
contactos estejam colados. 

365 C2 376/91 14.2.1.1. 
Existem botões de comando com peças sob tensão 
acessíveis. 

366 C2 376/91 14.2.1.4. 
O comutador de manobra eléctrica de emergência 
instalado na casa das máquina(s) encontra-se 
inoperacional. 

367 C2 376/91 16.1.3. 
(Anexo G.4) O sistema de manobra de bombeiros 
encontra-se inoperacional. 

368 C2 964/91 6.1. 
O acesso à casa das máquinas não é efectuado em 
condições mínimas de segurança. 

369 C2 964/91 6.3.6. 
O circuito de iluminação da casa da(s) máquina(s), está 
inoperacional. 

370 C2 964/91 6.3.6. 
A casa da(s) máquina(s) não possui tomada(s) de 
corrente. 

371 C2 964/91 8.2.2.2. 

O ascensor não possui um dispositivo eléctrico que 
impeça o arranque para o percurso normal, quando a 
pressão excede em 20% a pressão à carga nominal. 

372 C2 964/91 12.3.1. 
No tanque de reservatório de óleo, a ligação da 
mangueira de envio ao permutador de calor está 
desapertada e a verter óleo. 

373 C2 964/91 12.3.1.1. Existe fuga de óleo no bloco de válvulas. 

374 C2 964/91 12.4.1. 

Para o movimento de subida, a chegada de energia ao 
motor eléctrico não é cortada, pelo menos, por dois 
contactores independentes. 

375 C2 964/91 12.5.1.1. 
A válvula de isolamento encontra-se 
desafinada/danificada. 

376 C2 964/91 12.5.1.1. 
O dispositivo eléctrico de controlo de actuação da válvula 
de pressão mínima está desafinado/inoperacional. 

377 C2 964/91 12.5.1.1. 

Com a válvula de isolamento fechada, a válvula limitadora 
de pressão  não actua e o fluído hidráulico não é 
reenviado ao reservatório. 

378 C2 964/91 12.5.2.2. A válvula de retenção encontra-se inoperacional. 

379 C2 964/91 12.5.3.1. 
A válvula limitadora de pressão encontra-se inoperacional 
(desafinada). 

380 C2 964/91 12.5.3.1. 
O dispositivo eléctrico de controle de actuação da válvula 
limitadora de pressão encontra-se desafinado. 

381 C2 964/91 12.5.3.2. 
Com a válvula limitadora de pressão actuada, a pressão é 
superior a 140% da pressão à carga nominal. 

382 C2 964/91 12.5.4.1. 
No bloco oleodinâmico, o parafuso de prova da válvula de 
rotura encontra-se danificado. 

383 C1 964/91 12.5.5.1. 
A válvula de rotura não pára a cabina no sentido de 
descida. 

384 C2 964/91 12.6.1. 
Não se encontra previsto um manómetro, instalado no 
circuito entre a válvula de retenção e a válvula de 
isolamento. 

385 C2 964/91 12.6.1. 
O manómetro da verificação de pressão encontra-se 
inoperacional. 
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386 C2 964/91 12.6.1. 
A escala do manómetro de verificação da pressão é 
inferior à pressão de óleo existente. 

387 C2 964/91 12.8.2. 
A velocidade da cabina vazia, na subida/descida, é 
superior em mais de 8% em relação à velocidade nominal. 

388 C2 964/91 12.9.1.1. 

O ascensor não possui uma válvula de comando manual, 
protegida contra acções involuntárias, que possibilite a 
descida da cabina ao piso mais próximo. 

389 C2 964/91 12.9.1.1. 
Após o accionamento da válvula de comando manual de 
descida, a cabina não se imobiliza. 

390 C2 964/91 12.9.1.1. 
A válvula de comando manual para manobra de socorro 
em descida encontra-se inoperacional. 

391 C2 964/91 12.9.2.1. 

O ascensor possui pára-quedas/dispositivo de bloqueio e 
não se encontra instalada uma bomba de accionamento 
manual que permita à cabina mover-se em subida. 

392 C2 964/91 12.9.2.1. 
A bomba de acionamento manual, que permite à cabina 
mover-se em subida, encontra-se inoperacional. 

393 C2 964/91 12.12.1. 

O limitador de tempo de funcionamento de motor não pára 
e mantém parado o motor, no tempo regulamentarmente 
previsto. 

394 C2 964/91 12.13 
A protcção contra sobre-aquecimento do fluido hidráulico 
encontra-se inoperacional 

395 C2 964/91 13.1.2. 
Existe na casa das máquinas condutores sob tensão, sem 
protecção. 

396 C2 964/91 13.3.1. 

A alimentação do motor da bomba a partir do quadro da 
casa da(s) máquina(s) tem a protecção contra curto-
circuitos sobredimensionada. 

397 C2 964/91 13.4.1. 

No quadro geral da casa da(s) máquina(s), não existe 
interruptor principal capaz de cortar todos os condutores 
activos de alimentação do ascensor. 

398 C2 964/91 13.4.1. 
O interruptor principal do ascensor corta o circuito que 
alimenta o dispositivo de pedido de socorro. 

399 C2 964/91 13.6.2. 

A(s) tomada(s) de corrente eléctrica sobre a cobertura da 
cabina/na casa da(s) máquina(s)/no local das rodas/no 
poço não se encontra(m) provida(s) de terra de protecção. 

400 C2 964/91 13.6.3.3. 

No quadro geral da casa(s) da(s) máquina(s) os circuitos 
monofásicos da casa(s) da(s) máquina(s), caixa e do poço 
possuem as protecções contra curto circuitos 
sobredimensionadas. 

401 C2 964/91 14.1.1.1.  j) 
O(s) ascensor(es) não se encontra(m) provido(s) de 
protecção contra inversão de fases. 

402 C2 964/91 14.1.1.1.  j) 
A protecção contra o defeito eléctrico de inversão de fases 
encontra-se inoperacional. 

403 C2 964/91 14.1.2.2.1. 

Os contactos de segurança não se efectuam por 
separação positiva dos órgãos de corte mesmo que os 
contactos estejam colados. 

404 C2 964/91 16.1.3. 
(Anexo G.4) O sistema de manobras de bombeiros 
encontra-se inoperacional. 

405  295/98 
Anexo I 

alínea 5.6 

Colocar sensor de temperatura na casa da máquina. 
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LIMITADOR DE VELOCIDADE, PÁRA-QUEDAS, VÁLVULA DE 
ESTRANGULAMENTO E DESLIZE. 
 

Nº Classe 
Decreto 

ou 
Portaria 

Artigo Descrição 

410 C1 513/70 65º - 1 Inexistência de dispositivo de pára-quedas. 

411 C1 513/70 65º - 1 
O pára-quedas de cabina mantém-se actuado, após a 
tentativa de desbloqueamento deste, no sentido de 
subida. 

412 C1 513/70 65º - 3 
O pára-quedas do contrapeso não provoca a paragem e a 
imobilização do mesmo. 

413 C2 513/70 65º - 4 
Existem condições para o accionamento abusivo do pára-
quedas, por pessoas estranhas. 

414 C1 513/70 66º - 
O pára-quedas do monta-cargas encontra-se 
inoperacional. 

415 C2 513/70 66º - 
Existem condições para o accionamento abusivo do pára-
quedas do monta-cargas, por pessoas estranhas. 

416 C1 513/70 67º - 1 
Inexistência de limitador de velocidade actuando sobre o 
pára-quedas de cabina. 

417 C2 513/70 67º - 1 
A velocidade de atuação do limitador de velocidade é 
superior ao limite estabelecido. 

418 C1 513/70 67º - 1 O limitador de velocidade encontra-se inoperacional. 

419 C1 513/70 65º - 1 
O pára-quedas de cabina não provoca a paragem e 
imobilização da cabina. 

420 C2 513/70 67º - 2 
A velocidade de atuação do páraquedas do contrapeso é 
inferior à velocidade de atuação do páraquedas de cabina. 

421 C2 513/70 67º - 2 

A velocidade de actuação do limitador de velocidade do 
pára-quedas do contrapeso, excede em mais de 20% a 
velocidade máxima de actuação do páraquedas da 
cabina. 

422 C2 513/70 67º - 3 
O cabo do limitador de velocidade apresenta pontos de 
oxidação. 

423 C2 513/70 68º - 1 
Inexistência de dispositivo que provoque o corte do 
circuito de comando por actuação do pára-quedas. 

424 C2 513/70 68º - 1 
O dispositivo que provoca o corte do circuito de comando 
por actuação do pára-quedas encontra-se inoperacional. 

425 C2 513/70 68º - 2 
Inexistência de dispositivo eléctrico de actuação por 
excesso de velocidade, no sentido de subir, do limitador 
de velocidade 

426 C2 513/70 68º - 2 

O dispositivo eléctrico de actuação por excesso de 
velocidade no sentido de subir do limitador de velocidade 
encontra-se inoperacional. 

427 C2 513/70 68º - 2 

O dispositivo de actuação por excesso de velocidade, no 
sentido de subir, provoca o corte do circuito de comando, 
mas não garante que a máquina não retome a marcha. 

428 C2 513/70 68º - 2 

A velocidade de actuação do dispositivo eléctrico do 
limitador de velocidade no sentido de subir é superior ao 
limite estabelecido. 

429 C2 513/70 102º - 
A velocidade de actuação inscrita no limitador de 
velocidade não está de acordo com a velocidade do 
elevador. 
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430  376/91 9.7 
Colocar protecção no limitador de velocidade, este 
encontra-se numa zona de passagem. 

431 C1 376/91 9.8.1.1. 
O páraquedas de cabina não provoca a paragem e 
imobilização da cabina. 

432 C2 376/91 9.8.1.1. 
As molas de recuperação do sistema de pára-quedas da 
cabina estão inoperacionais. 

433 C1 376/91 9.8.1.2. 

O pára-quedas do contrapeso accionado por ruptura dos 
órgãos de suspensão, não provoca a paragem  e 
imobilização do contrapeso. 

434 C2 376/91 9.8.2.1. 

A velocidade nominal do elevador é superior a 0,63 m/s e 
inferior a 1,0 m/s e o pára-quedas não é do tipo de acção 
instantânea com efeito amortecido ou de acção 
progressiva.  

435 C2 376/91 9.8.2.1. 
O tipo de pára-quedas não é de acção instantânea com 
efeito amortecido e a velocidade é superior a 0,63 m/s. 

436 C1 376/91 9.8.3. 
O dispositivo de pára-quedas de contrapeso não provoca 
a paragem e imobilização do contrapeso. 

437 C2 376/91 9.8.5.2. 
As molas de recuperação do sistema de pára-quedas do 
contrapeso estão inoperacionais. 

438 C2 376/91 9.8.8. 
O controle eléctrico de actuação do pára-quedas de 
cabina  encontra-se inoperacional. 

439 C2 376/91 9.9. 
O limitador de velocidade não está devidamente fixo ao 
pavimento. 

440 C2 376/91 9.9.1. 
A velocidade de actuação do limitador de velocidade é 
superior ao limite estabelecido. 

441 C2 376/91 9.9.1. 
A velocidade de actuação do limitador de velocidade é 
inferior ao limite estabelecido. 

442 C2 376/91 9.9.1. 
A velocidade de actuação do limitador de velocidade è 
inferior a 115% da velocidade nominal do elevador. 

443 C2 376/91 9.9.1. 
Foi alterada a velocidade de actuação do limitador de 
velocidade, aferida em fábrica. 

444 C2 376/91 9.9.3. 

A velocidade de actuação do limitador de velocidade do 
contrapeso, não é superior até mais 10%, à  velocidade 
de actuação do limitador da cabina. 

445 C1 376/91 9.9.5. 
O limitador de velocidade encontra-se montado na 
posição invertida em relação ao seu normal 
funcionamento. 

446 C1 376/91 9.9.6. O cabo do limitador de velocidade encontra-se emendado. 

447 C1 376/91 9.9.6. 
O cabo de aço do limitador de velocidade encontra-se 
deteriorado, com um significativo número de arames 
partidos. 

448 C2 376/91 9.9.8. 
O limitador de velocidade encontra-se no interior da caixa  
não sendo acessível pelo exterior. 

449 C2 376/91 9.9.10. O limitador de velocidade não se encontra selado. 

450 C2 376/91 9.9.11.1. 

O dispositivo eléctrico de paragem da máquina do 
ascensor, comandado por actuação do limitador de 
velocidade no sentido de subida está inoperacional. 

451 C2 376/91 9.9.11.1. 

O dispositivo eléctrico de paragem da máquina 
comandado pelo limitador de velocidade não garante a 
sua actuação antes de atingida a velocidade de disparo 
do limitador de velocidade. 
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452 C2 376/91 9.9.11.1. 

A velocidade de actuação do dispositivo eléctrico do 
limitador de velocidade no sentido de subir é superior ao 
limite  estabelecido. 

453 C2 376/91 9.9.11.2. 

O limitador de velocidade encontra-se instalado na caixa 
do elevador e está provido de comando de actuação à 
distância e após o seu desbloqueamento , o dispositivo 
eléctrico de segurança não rearma. 

454 C1 376/91 9.9.11.3. 
Não está assegurada a paragem da máquina após a 
ruptura ou o afrouxamento do cabo do limitador de 
velocidade. 

455 C1 376/91 9.9.11.3. 

O dispositivo eléctrico de paragem da máquina após a 
ruptura ou afrouxamento do cabo do limitador de 
velocidade está inoperacional. 

456 C1 376/91 16.1.3. 

(Anexo D.2.j) Depois do ensaio de actuação do pára-
quedas, verificou-se uma deterioração que impede o 
funcionamento normal do ascensor. 

457 C2 964/91 9.5. 
O elevador não se encontra provido de precaução contra 
o deslize da cabina. 

458 C1 964/91 9.5. 
O dispositivo contra a queda livre e/ou a descida em 
velocidade excessiva encontra-se inoperacional. 

459 C1 964/91 9.5. 

O ascensor encontra-se provido de válvula de 
estrangulamento bidireccional e não cumpre as 
combinações de precauções contra a queda livre, a 
descida com velocidade excessiva e o deslize da cabina. 

460 C1 964/91 9.8.1.2. 
O dispositivo de pára-quedas de cabina encontra-se 
inoperacional. 

461 C2 964/91 9.8.2.1. 

A velocidade do elevador é superior a 0,63 m/s e o pára-
quedas não é do tipo de acção instantânea com efeito 
amortecido ou de acção progressiva. 

462 C2 964/91 9.8.8. 
Inexistência do dispositivo de corte do circuito de 
comando por actuação do pára-quedas. 

463 C2 964/91 9.8.8. 
O dispositivo de corte do circuito de comando por 
actuação do pára-quedas encontra-se inoperacional. 

464 C1 964/91 9.10.4.4. 

O dispositivo eléctrico de controle da rotura e do 
afrouxamento do cabo de segurança do pára-quedas 
encontra-se inoperacional. 

465 C1 964/91 9.10.2.10.1 
O dispositivo eléctrico do limitador de velocidade  está 
inoperacional. 

466 C1 964/91 9.10.4.4. 

O dispositivo eléctrico de controle da rotura e do 
afrouxamento do cabo de segurança do pára-quedas 
encontra-se inoperacional. 

467 C1 964/91 16.1.3. 

(Anexo D.2.h) Depois do ensaio de actuação do pára-
quedas, houve uma deterioração que pode comprometer 
a utilização normal do ascensor. 
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DISPOSITIVOS DE FINS DE CURSO 
 

Nº Classe 
Decreto 

ou 
Portaria 

Artigo Descrição 

468 C1 513/70 74º - 1 
Inexistência dos dispositivos de fins de curso inferior e 
superior. 

469 C1 513/70 74º - 1 
O dispositivo de fim de curso de segurança encontra-se 
inoperacional. 

470 C2 513/70 74º - 2 
O dispositivo de fim de curso de segurança actua com a 
cabina assente sobre os pára-choques. 

471 C2 513/70 74º - 2 
O dispositivo de fim de curso de segurança actua com o 
contrapeso assente sobre os pára-choques. 

472 C1 513/70 74º - 2 
O dispositivo de fim de curso inferior encontra-se 
inoperacional. 

473 C1 513/70 74º - 2 
O dispositivo de fim de curso superior encontra-se 
inoperacional. 

474 C2 513/70 74º - 3 

Os dispositivos de fim de curso não cortam directamente 
todas as fases ou pólos do circuito de alimentação do 
motor de tracção e do freio. 

475 C2 513/70 74º - 4 

Após a actuação do dispositivo de fim de curso de 
segurança, o funcionamento do elevador não fica 
dependente de uma ou mais manobras a realizar na casa 
das máquinas. 

476 C2 513/70 74º - 4 

Após a actuação do dispositivo de fim de curso de 
segurança, a reposição em serviço do elevador não se 
efectua devido a este dispositivo se manter actuado. 

477 C1 376/91 10.5.1. O dispositivo de fim de curso superior está inoperacional. 

478 C1 376/91 10.5.1. O dispositivo de fim de curso inferior está inoperacional. 

479 C2 376/91 10.5.1. 
O dispositivo de fim de curso de segurança actua com a 
cabina assente sobre os pára-choques comprimidos. 

480 C2 376/91 10.5.1. 
O dispositivo de fim de curso de segurança actua com o 
contrapeso assente sobre os pára-choques comprimidos. 

481 C2 376/91 10.5.3.2. 

Após o funcionamento do fim de curso a reposição em 
serviço do ascensor só deve ser possível com a 
intervenção de uma pessoa qualificada. 

482 C1 964/91 10.5.1. O dispositivo de fim de curso superior está inoperacional. 

483 C2 964/91 10.5.1. 
O dispositivo de fim de curso de segurança actua com o 
êmbolo todo distendido. 

484 C2 964/91 10.5.1.  a) 
O dispositivo de fim de curso superior não actua perto do 
nível de paragem do patamar do piso extremo superior. 

485 C2 964/91 10.5.1.  b) 
O dispositivo de fim de curso superior actua com a haste 
em contacto com o seu batente de amortecimento. 

486 C2 964/91 10.5.2.3. 
O comando do dispositivo de fim de curso de segurança 
não é assegurado directa ou indirectamente pela haste. 

487 C2 964/91 10.5.3.1. 
O dispositivo de fim de curso de segurança não fecha 
automaticamente quando a cabina deixa a zona de 
actuação. 

488 C2 964/91 10.5.3.2. 

Após o funcionamento do fim de curso a reposição em 
serviço do ascensor só deve ser possível com a 
intervenção de uma pessoa qualificada. 

489 C2 964/91 14.1.2.2.1. 
O dispositivo de segurança de fim de curso deve efectuar-
se por separação positiva dos órgãos de corte. 
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ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES 
 

Nº Classe Portaria Ponto Descrição 

490 C2 1196/92 6.3.2. 
Na estação de tracção e retorno não existe tomada com 
terra. 

491 C2 1196/92 6.3.2. 
Na estação de tracção e retorno não existe iluminação 
(gambiarra). 

492 C2 1196/92 6.3.2. 
O circuito de tomadas não é independente da alimentação 
da máquina e não está protegido contra curto-circuito. 

493 C1 1196/92 6.3.3. 
O interruptor de paragem existente na estação de 
tracção/retorno encontra-se inoperacional. 

494 C2 1196/92 7.1. 
A velocidade do corrimão em relação à velocidade dos 
degraus/placas é superior a 2%. 

495 C1 1196/92 7.5.3. 
O dispositivo de protecção contra entalamentos na 
entrada do corrimão encontra-se inoperacional. 

496 C1 1196/92 7.8. 
Inexistência de dispositivo de controlo de rotura do 
corrimão. 

497 C1 1196/92 7.8. 
O dispositivo de controlo de rotura do corrimão encontra-
se inoperacional. 

498 C1 1196/92 8.3.2.1. Existência de dentes partidos nos pentes.(>2 dentes). 

499 C2 1196/92 8.3.2.1. Existência de dentes partidos nos pentes.(<2 dentes). 

500 C1 1196/92 9.1.3. 
O dispositivo eléctrico que controla o tensionamento da 
corrente de tracção encontra-se inoperacional. 

501 C1 1196/92 12.4.3. 
O freio pode ser aberto por acção manual e não necessita 
de esforço permanente para o manter aberto. 

502 C1 1196/92 12.4.4.2. 
A distância de frenagem para a escada mecânica/tapete 
rolante não está compreendida entre os valores exigidos. 

503 C1 1196/92 12.5.2. 
O dispositivo de protecção contra o excesso de 
velocidade encontra-se inoperacional. 

504 C1 1196/92 12.5.2. 
O dispositivo de protecção de inversão involuntária do 
sentido de marcha encontra-se inoperacional. 

505 C1 1196/92 12.6. 

A escada mecânica/tapete rolante inclinado não se 
encontra provida de freio adicional, que actue de imediato 
sobre a parte positiva do sistema de tracção dos degraus, 
placas ou cintas. 

506 C1 1196/92 12.6. O dispositivo de freio adicional encontra-se inoperacional. 

507 C2 1196/92 12.8. 
As peças móveis acessíveis não estão devidamente 
protegidas. 

508 C2 1196/92 13.1. 
Os circuitos eléctricos não estão protegidos por protecção 
diferencial. 

509 C2 1196/92 13.3.1. 
O motor de tracção não está protegido contra curto-
circuito. 

510 C2 1196/92 13.3.2. 
O motor de tracção não está protegido contra sobrecarga 
ou falta de fase. 

511 C2 1196/92 13.4.1. 
O interruptor principal não corta os condutores activos de 
alimentação ao motor. 

512 C2 1196/92 14.1.1.3. 

Não está assegurada a paragem da máquina, em caso de 
defeito de isolamento em relação à massa ou à terra, num 
circuito de segurança. 

513 C2 1196/92 14.2.1. 
O dispositivo de entrada em funcionamento automático da 
escada mecânica/tapete rolante encontra-se  
inoperacional. 
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514 C1 1196/92 14.2.2.3. 
O dispositivo de paragem existente à entrada e saída da 
escada/tapete não imobiliza o equipamento. 

515 C1 1196/92 
14.2.2.4.1.

g) 

O dispositivo eléctrico de detecção de rotura ou 
alongamento anormal de peças de engrenagem directa 
dos degraus/placas ranhuradas encontra-se 
inoperacional. 

516 C1 1196/92 
14.2.2.4.1.i

) 

O dispositivo eléctrico de protecção contra entalamentos 
de corpos estranhos na entrada dos degraus/placas 
ranhuradas encontra-se inoperacional. 

517 C1 1196/92 
14.2.2.4.1.

k) 

O dispositivo eléctrico de detecção de actuação da 
protecção da entrada do corrimão encontra-se 
inoperacional. 

518 C1 1196/92 
14.2.2.4.1.l

) 

O dispositivo eléctrico de controlo de abate de 
degraus/placas ranhuradas encontra-se inoperacional. 

519 C2 1196/92 14.2.5. 
O comando de inspecção portátil encontra-se 
inoperacional. 

520 C2 1196/92 14.2.2.3. 
O interruptor de stop colocado no comando de inspecção 
não imobiliza a escada/tapete. 

521 C2 1196/92 15.1.2. 
Inexistência de pictogramas de aviso junto à entrada 
inferior da escada mecânica/tapete rolante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	TIPIFICAÇÃO_DAS_CLÁUSULAS_DRET.pdf
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2


