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Do lado da máquina receptora, o veio receptor deve ser encerrado num cárter de 
protecção fixado na máquina. 
 
A presença de um limitador de binário ou de um volante só é autorizada, no caso da 
transmissão por cardans, do lado da atrelagem à máquina receptora. Nesse caso, 
convém assinalar no dispositivo amovível de transmissão mecânica o sentido de 
montagem. 
 
Qualquer máquina receptora cujo funcionamento requeira a existência de um dispositivo 
amovível de transmissão mecânica que a ligue a uma máquina automotora (ou a um 
tractor) deve possuir um sistema de engate do dispositivo amovível de transmissão 
mecânica que garanta que, quando a máquina for desatrelada, o dispositivo amovível de 
transmissão mecânica e o seu protector não serão danificados pelo contacto com o solo 
ou com qualquer elemento da máquina. 

 
Os elementos exteriores do protector devem ser concebidos, fabricados e dispostos de 
modo a não poderem rodar com o dispositivo amovível de transmissão mecânica. O 
protector deve recobrir a transmissão até às extremidades das maxilas interiores, no caso 
de juntas de cardans simples, e pelo menos até ao centro da ou das juntas exteriores, no 
caso dos cardans de grande ângulo. 

 
 Se forem previstos acessos aos postos de trabalho próximos do dispositivo amovível de 

transmissão mecânica, estes devem ser concebidos e fabricados de forma a evitar que os 
protectores desses veios possam servir de estribos, a menos que tenham sido concebidos 
e fabricados para esse efeito. 
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3.5. Medidas de protecção contra outros riscos 
 
3.5.1. Riscos devidos às baterias  
 

O compartimento da bateria deve ser concebido e fabricado de modo a impedir projecções 
de electrólito sobre o operador, mesmo em caso de capotamento ou de tombamento, e a 
evitar a acumulação de vapores nos locais ocupados pelos operadores. 

 
A máquina deve ser concebida e fabricada de forma a que a bateria possa ser desligada 
através de um dispositivo facilmente acessível, previsto para o efeito. 

 
3.5.2.  Riscos de incêndio 
 

Consoante os riscos previstos pelo fabricante, a máquina deverá, se as suas dimensões o 
permitirem: 

 
– permitir a instalação de extintores facilmente acessíveis; ou 

 
– estar equipada com sistemas de extinção de incêndio integrados na própria máquina. 

 
3.5.3.  Riscos devidos a emissões de substâncias perigosas 
 

O segundo e o terceiro parágrafos do ponto 1.5.13. não se aplicam se a função principal da 
máquina for a pulverização de produtos. Todavia, o operador deve estar protegido contra o 
risco de exposição a tais emissões perigosas. 
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3.6.   Informações e indicações 
 
3.6.1.  Sinalização, sinais e avisos 
 
 Cada máquina deve estar equipada com meios de sinalização e/ou placas de instruções 

relativos à utilização, regulação e manutenção, sempre que tal seja necessário para 
garantir a saúde e a segurança das pessoas. Tais meios devem ser escolhidos, 
concebidos e realizados de modo a serem claramente visíveis e indeléveis. 

 
 Sem prejuízo do disposto na regulamentação relativa à circulação rodoviária, as 

máquinas com condutor transportado devem ter o seguinte equipamento: 
 

– um aviso sonoro que permita alertar as pessoas; 
 
– um sistema de sinalização luminosa que tenha em conta as condições de utilização 

previstas; este último requisito não se aplica às máquinas destinadas 
exclusivamente a trabalhos subterrâneos e que não disponham de energia 
eléctrica; 

 
– se necessário, deverá existir um sistema adequado de ligação entre o reboque e a 

máquina para o funcionamento da sinalização. 
 
 As máquinas comandadas à distância que, em condições normais de utilização, 

exponham pessoas a riscos de choque ou esmagamento devem estar equipadas com 
meios adequados para assinalar os seus movimentos ou para proteger as pessoas contra 
tais riscos. O mesmo deve acontecer em relação às máquinas cuja utilização implique 
uma repetição sistemática de avanços e recuos sobre o mesmo eixo e em que o condutor 
não veja directamente para trás. 
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 A máquina deve ser fabricada de forma a tornar impossível desligar involuntariamente 

todos os dispositivos de alerta e de sinalização. Sempre que seja indispensável para a 
segurança, esses dispositivos devem ser dotados de meios de controlo do seu bom 
funcionamento que forneçam ao operador uma indicação clara em caso de avaria. 

 
 Quando os movimentos da máquina ou das suas ferramentas apresentarem riscos 

especiais, deverá existir na máquina uma inscrição proibindo as pessoas de se 
aproximarem dela durante o seu funcionamento; a inscrição deverá ser legível a uma 
distância suficiente para garantir a segurança das pessoas que precisem de estar nas 
imediações. 

 
3.6.2.  Marcação 
 
  Cada máquina deve ostentar, de modo legível e indelével, as seguintes indicações: 
 
 – potência nominal expressa em kilowatts (kW); 
 
 – massa na configuração mais usual, expressa em quilogramas (kg); 
 
  e, se for caso disso: 
 
 – esforço de tracção máximo previsto no gancho de atrelagem, em newtons (N); 
 
 – esforço vertical máximo previsto no gancho de atrelagem, em newtons (N). 
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3.6.3.  Manual de instruções 
 
3.6.3.1.  Vibrações 
 

O manual de instruções deve dar as seguintes indicações acerca das vibrações 
transmitidas pela máquina aos membros superiores ou a todo o corpo: 

 

– valor total das vibrações a que estão expostos os membros superiores, se for igual 
ou superior a 2,5 m/s². Se esse nível não ultrapassar 2,5 m/s², o facto deve ser 
mencionado; 

 
– mais alto valor médio quadrático da aceleração ponderada a que está exposto todo 

o corpo, se for igual ou superior a 0,5 m/s². Se esse nível não ultrapassar 0,5 m/s², 
o facto deve ser mencionado; 

 
– a incerteza da medição. 

 
Estes valores serão medidos efectivamente para a máquina em causa ou estabelecidos a 
partir de medições efectuadas para uma máquina tecnicamente comparável que seja 
representativa da máquina a produzir. 
 
Quando as normas harmonizadas não forem aplicadas, os níveis de vibração devem ser 
medidos utilizando o código de medição mais adequado para a máquina em causa. 
 
Devem indicar-se as condições de funcionamento da máquina durante a medição e os 
códigos de medição que forem utilizados para a mesma. 
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3.6.3.2.  Utilizações múltiplas 
 

O manual de instruções de máquinas com utilizações múltiplas conforme o equipamento 
usado e o manual de instruções dos equipamentos intermutáveis devem conter as 
informações necessárias para permitir a montagem e utilização seguras da máquina de 
base e dos equipamentos intermutáveis que nela possam ser montados. 

 
4.  REQUISITOS ESSENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE E DE SEGURANÇA 

PARA LIMITAR OS RISCOS DEVIDOS A OPERAÇÕES DE ELEVAÇÃO 
 

As máquinas que apresentem riscos devidos a operações de elevação devem cumprir 
todos os requisitos essenciais de saúde e de segurança pertinentes descritos na presente 
Parte (ver Princípios Gerais, ponto 4). 

 
4.1.   Generalidades 
 
4.1.1.  Definições 
 

a) "Operação de elevação": operação de deslocação de unidades de carga 
constituídas por mercadorias e/ou pessoas que exija, a dado momento, uma 
mudança de nível; 

 
b) "Carga guiada": carga cuja deslocação total se realiza ao longo de guias 

materializadas, rígidas ou flexíveis, cuja posição no espaço é determinada por 
pontos fixos. 
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c) "Coeficiente de utilização": relação aritmética entre a carga garantida pelo 
fabricante ou o seu mandatário até à qual um componente é capaz de sustentar a 
carga e a carga máxima de utilização indicada no componente; 

 
d) "Coeficiente de ensaio": relação aritmética entre a carga utilizada para efectuar as 

provas estáticas ou dinâmicas de uma máquina de elevação ou de um acessório de 
elevação e a carga máxima de utilização indicada na máquina ou no acessório de 
elevação. 

 
e) "Prova estática": ensaio que consiste em inspeccionar a máquina de elevação ou o 

acessório de elevação, aplicar-lhe em seguida uma força correspondente à carga 
máxima de utilização multiplicada pelo coeficiente de prova estática adequado e, 
após ter sido retirada a força, inspeccionar novamente a máquina ou o acessório 
de elevação, para verificar se foi provocado algum dano. 

 
f) "Prova dinâmica": ensaio que consiste em fazer funcionar a máquina de elevação 

em todas as configurações possíveis à carga máxima de utilização multiplicada 
pelo coeficiente de prova dinâmica adequado, tendo em conta o comportamento 
dinâmico da máquina de elevação, para verificar o bom funcionamento da mesma. 

 
g) "Habitáculo": parte da máquina na qual as pessoas tomam lugar e/ou as 

mercadorias são instaladas a fim de serem subidas. 
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4.1.2.   Medidas de protecção contra riscos mecânicos 
 
4.1.2.1.  Riscos devidos a falta de estabilidade 
 
 A máquina deve ser concebida e fabricada de modo a que a estabilidade requerida no 

ponto 1.3.1. seja mantida tanto em serviço como fora de serviço, incluindo todas as 
fases de transporte, montagem e desmontagem, durante as falhas previsíveis de 
componentes e ainda durante os ensaios realizados de acordo com o manual de 
instruções. Para o efeito, o fabricante, ou o seu mandatário, deve utilizar métodos de 
verificação adequados. 

 
4.1.2.2.  Máquina que circule ao longo de guiamentos ou sobre caminhos de rolamento 
 
 A máquina deve ser dotada de dispositivos que actuem sobre os guiamentos ou 

caminhos de rolamento para evitar o descarrilamento. 
 
 Quando, apesar da existência dos referidos dispositivos, subsista um risco de 

descarrilamento ou de falha de um órgão de guiamento ou de rolamento, devem ser 
previstas medidas para impedir a queda de equipamentos, de componentes ou da carga, 
bem como o tombamento da máquina. 
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4.1.2.3.  Resistência mecânica 
 
 A máquina, os acessórios de elevação e os seus componentes devem poder resistir às 

tensões a que são submetidos em serviço e, se for o caso, fora de serviço, nas condições 
de instalação e de funcionamento previstas e em todas as respectivas configurações, 
tendo em conta, se necessário, os efeitos dos agentes atmosféricos e as forças exercidas 
pelas pessoas. Este requisito deve igualmente ser observado durante o transporte, a 
montagem e a desmontagem. 

 
 A máquina e os acessórios de elevação devem ser concebidos e fabricados de forma a 

evitar falhas devidas à fadiga e ao desgaste inerente à utilização prevista. 
 
 Os materiais utilizados devem ser escolhidos tendo em conta os ambientes de utilização 

previstos, especialmente no que se refere à corrosão, à abrasão, aos choques, às 
temperaturas extremas, à fadiga, à fragilidade e ao envelhecimento. 

 

A máquina e os acessórios de elevação devem ser concebidos e fabricados de modo a 

suportarem sem deformações permanentes nem defeitos visíveis as sobrecargas devidas 

às provas estáticas. O cálculo da resistência deve ter em conta o valor do coeficiente de 

prova estática, escolhido de forma a garantir um nível de segurança adequado; este 

coeficiente tem, regra geral, os seguintes valores: 

 
a) Máquinas movidas pela força humana e acessórios de elevação: 1,5; 
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b) Outras máquinas: 1,25. 
 

A máquina deve ser concebida e construída de forma a suportar sem falhas as provas 
dinâmicas efectuadas com a carga máxima de utilização multiplicada pelo coeficiente 
de prova dinâmica. Este coeficiente de prova dinâmica é escolhido de forma a garantir 
um nível de segurança adequado e é, regra geral, igual a 1,1. Essas provas serão 
efectuadas, regra geral, com as velocidades nominais previstas. No caso de o circuito de 
comando da máquina permitir vários movimentos em simultâneo, as provas devem ser 
efectuadas nas condições mais desfavoráveis, ou seja, regra geral, combinando os 
movimentos. 

 
4.1.2.4.  Roldanas, tambores, rolos, cabos e correntes 

 
Os diâmetros das roldanas, tambores e rolos devem ser compatíveis com as dimensões 
dos cabos ou correntes com os quais possam estar equipados. 
 
Os tambores e rolos devem ser concebidos, fabricados e instalados de modo a que os 
cabos ou correntes com que estão equipados se possam enrolar sem abandonar o 
alojamento previsto. 

 
Os cabos utilizados directamente para elevação ou suporte da carga não devem 
apresentar qualquer empalme, além dos das extremidades. No entanto, serão tolerados 
os empalmes nas instalações destinadas, pela sua concepção, a ser periodicamente 
modificadas em função das necessidades de exploração. 
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O coeficiente de utilização do conjunto constituído por cabo e terminação é escolhido 
de modo a garantir um nível de segurança adequado e é, regra geral, igual a 5. 
 
O coeficiente de utilização das correntes de elevação é escolhido de modo a garantir um 
nível de segurança adequado e é, regra geral, igual a 4. 

 
A fim de verificar se é atingido o coeficiente de utilização adequado, o fabricante ou o 
seu mandatário deve efectuar ou mandar efectuar os ensaios apropriados para cada tipo 
de corrente e de cabo utilizado directamente para a elevação da carga e para cada tipo de 
terminação de cabo. 

 
4.1.2.5.  Acessórios de elevação e seus componentes 
 

Os acessórios de elevação e os seus componentes devem ser dimensionados tendo em 
conta os fenómenos de fadiga e de envelhecimento que decorrem de um certo número 
de ciclos de funcionamento, dependendo do tempo de vida previsto nas condições de 
serviço especificadas para a aplicação prevista. 
 
Além disso: 
 
a) O coeficiente de utilização do conjunto constituído por cabo metálico e 

terminação é escolhido de forma a garantir um nível de segurança adequado e é, 
regra geral, igual a 5. Os cabos não devem ter qualquer empalme ou sapata além 
dos das extremidades; 
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b) Quando forem utilizadas correntes de elos soldados, estas devem ser do tipo de 
elos curtos. O coeficiente de utilização das correntes é escolhido de forma a 
garantir um nível de segurança adequado e é, regra geral, igual a 4; 

 
c) O coeficiente de utilização dos cabos ou correias de fibras têxteis depende do 

material, do processo de fabrico, das dimensões e da utilização. Este coeficiente é 
escolhido de forma a garantir um nível de segurança adequado e é, regra geral, 
igual a 7, desde que os materiais utilizados sejam comprovadamente de muito boa 
qualidade e que o processo de fabrico seja apropriado para as condições de 
utilização previstas. Caso contrário, é, regra geral, mais elevado, a fim de 
proporcionar um nível de segurança equivalente. Os cabos ou correias de fibras 
têxteis não devem ter qualquer nó, empalme ou ligação além dos das extremidades 
da lingagem ou do fecho de um cabo de lingagem sem fim; 

 
d) O coeficiente de utilização de todos os componentes metálicos de uma linga ou 

utilizados com uma linga é escolhido de forma a garantir um nível de segurança 
adequado e é, regra geral, igual a 4; 

 
e) A carga máxima de utilização de um cabo de lingagem de fios múltiplos é 

determinada tendo em conta o coeficiente de utilização do fio mais fraco, o 
número de fios e um factor minorante que depende do modo de lingagem; 

 
f) A fim de verificar se o coeficiente de utilização adequado é atingido, o fabricante 

ou o seu mandatário deve efectuar ou mandar efectuar os ensaios apropriados para 
cada tipo de componente a que se referem as alíneas a), b), c) e d). 
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4.1.2.6.  Controlo dos movimentos 
 

Os dispositivos de controlo dos movimentos devem actuar de forma a manter a máquina 
sobre a qual estão instalados numa situação de segurança. 

 
a) A máquina deve ser concebida, fabricada ou equipada com dispositivos que 

mantenham a amplitude dos movimentos dos seus elementos dentro dos limites 
previstos. O funcionamento destes dispositivos deve, se for o caso, ser precedido 
de um aviso. 

 
b) Quando várias máquinas fixas ou instaladas sobre carris puderem evoluir 

simultaneamente, com riscos de choque, as referidas máquinas devem ser 
concebidas e fabricadas de modo a poderem ser equipadas com sistemas que 
permitam evitar tais riscos. 

 
c) A máquina deve ser concebida e fabricada de modo a que as cargas não possam 

deslocar-se de forma perigosa ou cair intempestivamente em queda livre, em caso 
de falta parcial ou total de energia ou quando cessar a acção do operador. 

 
d) Com excepção das máquinas cujo trabalho exija tal aplicação, não deve ser 

possível, em condições normais de funcionamento, fazer descer a carga apenas 
sob o controlo de um freio de atrito. 

 
e) Os órgãos de preensão devem ser concebidos e construídos de modo a evitarem a 

queda intempestiva das cargas. 
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4.1.2.7.  Riscos devidos a movimentos das cargas deslocadas 
 

A implantação do posto de trabalho das máquinas deve permitir vigiar o melhor 
possível as trajectórias dos elementos em movimento, para evitar os possíveis embates 
com pessoas, materiais ou outras máquinas que possam encontrar-se simultaneamente 
em movimento e sejam susceptíveis de representarem um perigo. 
 

As máquinas de carga guiada devem ser concebidas e fabricadas de modo a evitar que a 
deslocação da carga, do habitáculo ou dos contrapesos, se existirem, possa causar 
ferimentos nas pessoas. 
 

4.1.2.8.  Máquinas que servem pisos fixos 
 
4.1.2.8.1.  Deslocação do habitáculo 
 
 A deslocação do habitáculo da máquina que serve pisos fixos faz-se ao longo de guias 

rígidas em direcção e ao nível dos pisos. Os sistemas "de tesoura" são também 
considerados sistemas de guias rígidas. 

 
4.1.2.8.2.  Acesso ao habitáculo 
 
 Quando o habitáculo seja acessível por pessoas, a máquina deve ser concebida e 

fabricada de modo a assegurar que o habitáculo permanece estacionário durante o 
acesso, em especial enquanto esteja a ser carregado ou descarregado. 
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 A máquina deve ser concebida e fabricada de modo a assegurar que a diferença de nível 
entre o habitáculo e o piso que está a ser servido não dê origem a riscos de tropeçar. 

 
4.1.2.8.3.  Riscos devidos ao contacto com o habitáculo em movimento 
 

 Sempre que necessário, a fim de cumprir o requisito enunciado no segundo parágrafo do 
ponto 4.1.2.7., o volume percorrido deve ser tornado inacessível durante o 
funcionamento normal. 

 
 Quando, durante a inspecção ou manutenção, exista um risco de as pessoas situadas por 

baixo ou por cima do habitáculo ficarem esmagadas entre este e quaisquer elementos 
fixos, deverá ser previsto um espaço livre suficiente, mediante abrigos materiais ou 
dispositivos mecânicos que bloqueiem o movimento do habitáculo.  

 
4.1.2.8.4.  Risco devidos a queda da carga do habitáculo 
 

Sempre que existam riscos devidos à queda da carga do habitáculo, a máquina deve ser 
concebida e fabricada para prevenir esses riscos. 

 
4.1.2.8.5.  Pisos 
 

Devem ser prevenidos quaisquer riscos devidos ao contacto das pessoas situadas nos 
pisos com o habitáculo em movimento ou com outros elementos móveis. 
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Sempre que exista um risco de queda de pessoas no volume percorrido quando o 
habitáculo não esteja presente nos pisos, devem ser instalados protectores para prevenir 
esse risco. Tais protectores não devem abrir para o lado do volume percorrido. Devem 
estar equipados com um dispositivo de encravamento controlado pela posição do 
habitáculo que impeça:  

 
– movimentos perigosos do habitáculo enquanto os protectores não tiverem sido 

fechados e bloqueados, e 
 
– qualquer abertura perigosa do protector enquanto o habitáculo não tiver parado no 

piso correspondente.  
 
4.1.3.  Adequação aos fins previstos 
 
 Aquando da colocação no mercado ou da primeira entrada em serviço de uma máquina 

de elevação ou de acessórios de elevação, o fabricante, ou o seu mandatário, deve 
garantir, tomando ou mandando tomar medidas adequadas, que a máquina ou os 
acessórios de elevação prontos a serem utilizados – quer sejam accionados 
manualmente quer electricamente – podem desempenhar com segurança as funções que 
para eles foram especificadas. 

 
 Todas as máquinas de elevação prontas a entrar em serviço devem ser submetidas às 

provas estáticas e dinâmicas referidas no ponto 4.1.2.3. 
 
 Quando a máquina não possa ser montada nas instalações do fabricante ou do seu 

mandatário, as medidas adequadas devem ser tomadas no local de utilização. Nos 
restantes casos, as medidas podem ser tomadas quer nas instalações do fabricante quer 
no local de utilização. 
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4.2.   Requisitos para as máquinas movidas por uma energia diferente da força humana 
 
4.2.1.  Controlo dos movimentos 
 
 Os dispositivos de comando dos movimentos da máquina ou dos seus equipamentos 

devem ser de acção continuada. Porém, no que se refere aos movimentos, parciais ou 
totais, em relação aos quais não haja riscos de choque com a carga ou com a máquina, 
esses dispositivos podem ser substituídos por dispositivos de comando que permitam 
movimentos com paragens automáticas em posições pré-seleccionadas sem acção 
continuada por parte do operador. 

 
4.2.2.  Controlo das solicitações 
 
 As máquinas cuja carga máxima de utilização seja pelo menos igual a 1000 kg ou cujo 

momento de derrube seja pelo menos igual a 40 000 Nm devem estar equipadas com 
dispositivos que advirtam o condutor e impeçam movimentos perigosos em caso de: 

 
– sobrecarga, por serem excedidos quer a carga máxima de utilização, quer o 

momento máximo de utilização devido a essa carga; ou 
 
– ultrapassagem do momento de derrube. 

 
4.2.3.  Instalações guiadas por cabos 
 
 Os cabos portadores, tractores ou portadores-tractores devem ser esticados por 

contrapesos ou por um dispositivo que permita controlar permanentemente a tensão. 
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4.3.   Informações e marcações 
 
4.3.1.  Correntes, cabos e correias 
 
 Cada porção de corrente, cabo ou correia de elevação que não faça parte de um conjunto 

deve ostentar uma marcação ou, quando tal não seja possível, uma placa, ou anel 
inamovível, com o nome e endereço do fabricante ou do seu mandatário, bem como a 
identificação do respectivo certificado. 

 
  O certificado atrás referido deve conter pelo menos as seguintes indicações: 
 
  a) nome e endereço do fabricante e, se for o caso, do seu mandatário; 
 
  b) descrição da corrente ou do cabo, incluindo: 
 

– as suas dimensões nominais, 
 
–  o seu fabrico, 
 
– o material de fabrico, 
 
– qualquer tratamento metalúrgico especial a que o material tenha sido 

submetido; 
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c) método de ensaio utilizado; 
 
d) carga máxima a suportar em serviço pela corrente ou cabo. Pode ser indicada uma 

escala de valores em função das aplicações previstas. 
 
4.3.2.  Acessórios de elevação 
 
  Os acessórios de elevação devem ostentar as seguintes indicações: 
 

– identificação do material, quando essa informação for necessária para uma 
utilização segura; 

 
– carga máxima de utilização. 

 
No caso de acessórios de elevação em que a marcação seja materialmente impossível, as 
indicações a que se refere o primeiro parágrafo devem ser apresentadas numa placa ou 
em qualquer suporte equivalente e fixado ao acessório de forma segura. 

 
Essas indicações devem ser legíveis e colocadas num local em que não corram o risco 
de desaparecer, por motivos de desgaste, nem prejudicar a resistência do acessório. 

 
4.3.3.  Máquinas de elevação 
 

A carga máxima de utilização deve ser claramente marcada na máquina. Esta marcação 
deve ser legível, indelével e não codificada. 
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Quando a carga máxima de utilização depender da configuração da máquina, cada posto 
de trabalho deve estar equipado com uma placa de cargas que indique, sob a forma de 
esquemas, ou eventualmente de quadros, as cargas de utilização autorizadas para cada 
configuração. 
 
As máquinas destinadas apenas à elevação de mercadorias equipadas com um 
habitáculo cujas dimensões permitam o acesso de pessoas devem ostentar uma 
indicação clara e indelével proibindo a elevação de pessoas. Esta indicação deve ser 
visível em todos os locais que permitam o acesso. 

 
4.4.   Manual de instruções 
 
4.4.1.  Acessórios de elevação 
 
 Cada acessório de elevação ou cada lote comercialmente indivisível de acessórios de 

elevação deve ser acompanhado de um manual de instruções que dê, no mínimo, as 
seguintes indicações: 

 
a) utilização prevista; 
 
b) limites de utilização (nomeadamente no que diz respeito a acessórios de elevação, 

tais como ímanes ou ventosas que não satisfaçam plenamente o disposto na 
alínea e) do ponto 4.1.2.6 ); 

 
c) instruções de montagem, utilização e manutenção; 
 
d) coeficiente de prova estática utilizado. 
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4.4.2.  Máquinas de elevação 
 
 As máquinas de elevação devem ser acompanhadas de um manual de instruções que 

contenha as indicações relativas: 
 
  a) Às características técnicas da máquina, nomeadamente: 
 

– a carga máxima de utilização e, se for caso disso, uma cópia da placa de 
cargas ou do quadro de cargas definido no segundo parágrafo do 
ponto 4.3.3.; 

 
– as reacções nos apoios e nas fixações e, se necessário, as características das 

vias; 
 
– se for caso disso, a definição e os meios de instalação de lastros; 

 
b) Ao conteúdo do livrete de acompanhamento da máquina, se não for fornecido com 

a máquina; 
 
c) Aos conselhos de utilização, nomeadamente para remediar as insuficiências de 

visão directa da carga pelo operador; 
 
d) Se for caso disso, a um relatório de ensaio, que deverá descrever detalhadamente 

as provas estáticas e dinâmicas efectuadas pelo fabricante ou pelo seu mandatário; 
 

e) No caso de máquinas que não sejam montadas nas instalações do fabricante na sua 
configuração de utilização, às instruções necessárias para efectuar as medições 
referidas no ponto 4.1.3 antes da sua primeira entrada em serviço. 
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5.  REQUISITOS ESSENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE E DE SEGURANÇA 

PARA AS MÁQUINAS DESTINADAS A SER UTILIZADAS EM TRABALHOS 

SUBTERRÂNEOS 

 

As máquinas destinadas a ser utilizadas em trabalhos subterrâneos devem cumprir todos 

os requisitos essenciais de saúde e de segurança descritos na presente Parte (ver 

Princípios Gerais, ponto 4). 

 

5.1.   Riscos devidos a falta de estabilidade 

 

As máquinas de sustentação dos tectos de minas devem ser concebidas e fabricadas de 

modo a permitir uma orientação adequada nas respectivas deslocações e a não se 

virarem antes e no momento de serem colocadas em carga e após descompressão. 

Devem dispor de fixações para as placas de cabeça de cada escora hidráulica. 

 

5.2.   Circulação 

 

As máquinas de sustentação dos tectos de minas devem permitir que as pessoas 

circulem sem entraves. 

 

5.3.   Dispositivos de comando 

 

Os dispositivos de comando de aceleração e de travagem das máquinas que se 

desloquem sobre carris devem ser de accionamento manual. Todavia, os dispositivos de 

activação podem ser accionados por pedal. 

 

Os dispositivos de comando das máquinas de sustentação dos tectos de minas devem ser 

concebidos e dispostos de modo a permitir que, durante a operação de ripagem, os 

operadores fiquem abrigados por um tecto devidamente instalado. Os dispositivos de 

comando devem ser protegidos contra qualquer accionamento inopinado. 
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5.4.   Interrupção da deslocação 

 

As locomotivas destinadas a utilização em trabalhos subterrâneos devem ser equipadas 

com um dispositivo de activação que actue sobre o circuito de comando da deslocação 

da máquina de modo a que a deslocação seja interrompida se o condutor deixar de a 

comandar. 

 

5.5.   Riscos de incêndio 

 

O segundo travessão do ponto 3.5.2 é obrigatório para as máquinas que disponham de 

partes com características de inflamabilidade elevada. 

 

O sistema de travagem das máquinas destinadas a ser utilizadas em trabalhos 

subterrâneos deve ser concebido e fabricado de forma a não produzir faíscas ou 

provocar incêndios. 

 

As máquinas com motor de combustão interna destinadas a ser utilizadas em trabalhos 

subterrâneos devem ser equipadas exclusivamente com um motor que utilize um 

carburante com baixa tensão de vapor e que exclua a possibilidade de qualquer faísca de 

origem eléctrica. 

 

5.6.   Riscos devidos às emissões de gases de escape 

 

Os gases de escape emitidos pelos motores de combustão interna não devem ser 

evacuados para cima. 
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6.  REQUISITOS ESSENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE E DE SEGURANÇA 

PARA AS MÁQUINAS QUE APRESENTEM RISCOS ESPECÍFICOS DEVIDOS A 

OPERAÇÕES DE ELEVAÇÃO DE PESSOAS 

 

As máquinas que apresentem riscos devidos a operações de elevação de pessoas devem 

cumprir todos os requisitos essenciais de saúde e de segurança pertinentes descritos na 

presente Parte (ver Princípios Gerais, ponto 4). 

 

6.1.   Generalidades 

 

6.1.1.  Resistência mecânica 

 

 O habitáculo, incluindo quaisquer alçapões, deve ser concebido e construído de modo a 

oferecer o espaço e a resistência correspondentes à carga máxima de utilização e ao 

número máximo de pessoas autorizado no habitáculo. 

 

 Os coeficientes de utilização dos componentes definidos nos pontos 4.1.2.4 e 4.1.2.5 

não são suficientes para as máquinas destinadas à elevação de pessoas e devem, regra 

geral, ser duplicados. As máquinas destinadas à elevação de pessoas ou de pessoas e 

mercadorias devem estar equipadas com um sistema de suspensão ou de suporte do 

habitáculo concebido e fabricado de modo a garantir um nível adequado de segurança 

global e a prevenir o risco de queda do habitáculo. 

 

 Quando forem utilizados cabos ou correntes para suspender o habitáculo, exigem-se, 

regra geral, pelo menos dois cabos ou correntes independentes, cada um com o seu 

próprio sistema de fixação. 
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6.1.2. Controlo das solicitações para máquinas movidas por uma energia diferente da força 

humana 

 

 São aplicáveis os requisitos constantes do ponto 4.2.2, independentemente dos valores 

da carga máxima de utilização e do momento de derrube, a não ser que o fabricante 

possa demonstrar que não existem riscos de sobrecarga ou de derrube. 

 

6.2.   Dispositivos de comando 

 

Sempre que os requisitos de segurança não imponham outras soluções, o habitáculo 

deve, regra geral, ser concebido e fabricado de modo a que as pessoas que nele se 

encontrem disponham de meios de comandar os movimentos de subida, descida e, se for 

o caso, de outro tipo de movimentos, do habitáculo. 

 

Estes dispositivos de comando devem ter prioridade sobre quaisquer outros dispositivos 

de comando dos mesmos movimentos, excepto sobre os dispositivos de paragem de 

emergência. 

 

Os dispositivos de comando destes movimentos devem ser de acção continuada, excepto 

quando o próprio habitáculo esteja inteiramente fechado. 

 

6.3.   Riscos para as pessoas que se encontrem no habitáculo ou sobre o mesmo 

 

6.3.1.  Riscos devidos à deslocação do habitáculo 

 

 As máquinas destinadas à elevação de pessoas devem ser concebidas, fabricadas ou 

equipadas de modo a que as acelerações e travagens do habitáculo não dêem origem a 

riscos para as pessoas. 
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6.3.2.  Riscos de queda das pessoas para fora do habitáculo 

 

O habitáculo não deve inclinar-se a ponto de criar um risco de queda dos seus 

ocupantes, mesmo durante o movimento da máquina e do habitáculo. 

 

Quando o habitáculo for concebido como um posto de trabalho, deverão ser tomadas 

disposições para garantir a estabilidade e impedir movimentos perigosos. 

 

No caso de as medidas previstas no ponto 1.5.15 não serem suficientes, o habitáculo 

deve estar equipado com uma quantidade de pontos de fixação apropriados adequada ao 

número de pessoas autorizado no habitáculo. Os pontos de fixação devem ser 

suficientemente resistentes para permitir a utilização de equipamentos de protecção 

individual destinados à protecção contra as quedas em altura. 

 

Quando existir um alçapão no piso ou no tecto, ou uma cancela lateral, estes devem ser 

concebidos e fabricados de modo a impedir qualquer abertura intempestiva e devem 

abrir no sentido oposto ao risco de queda em caso de abertura inopinada. 

 

6.3.3.  Riscos devidos à queda de objectos sobre o habitáculo 

 

 Quando existirem riscos de queda de objectos sobre o habitáculo que possam pôr em 

perigo as pessoas, o habitáculo deve estar equipado com um tecto de protecção. 
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6.4.   Máquinas que servem pisos fixos 

 

6.4.1.  Riscos para as pessoas que se encontrem no habitáculo ou sobre o mesmo 

 

 O habitáculo deve ser concebido e fabricado de modo a prevenir os riscos devidos aos 

contactos de pessoas e/ou objectos, dentro do habitáculo ou sobre o mesmo, com 

quaisquer elementos fixos ou móveis. Sempre que seja necessário para cumprir este 

requisito, o próprio habitáculo deve ser inteiramente fechado com portas equipadas com 

um dispositivo de encravamento que impeça quaisquer movimentos perigosos do 

habitáculo quando as portas não estejam fechadas. As portas devem manter-se fechadas 

quando o habitáculo pare entre dois pisos sempre que exista risco de queda para fora do 

habitáculo. 

 

 A máquina deve ser concebida, fabricada e, se necessário, equipada com dispositivos, 

por forma a impedir movimentos não controlados do habitáculo, em direcção 

ascendente ou descendente. Tais dispositivos devem poder fazer parar o habitáculo 

quando este funcione com a carga máxima de utilização e à velocidade máxima 

previsível. 

 

 A paragem assim accionada não deve provocar uma desaceleração perigosa para os 

ocupantes, sejam quais forem as condições de carga. 

 

6.4.2.  Comandos situados nos pisos 

 

 Os comandos, que não sejam os de emergência, situados nos pisos não devem dar início 

à deslocação do habitáculo quando: 

 

– os dispositivos de comando existentes no habitáculo estejam a ser accionados; 

 

– o habitáculo não se encontre num piso. 



 

 
5786/2/05 REV 2  ILC/ap 87 
ANEXO I  DG C I   PT 

 

6.4.3.  Acesso ao habitáculo 

 

 Os protectores existentes nos pisos e no habitáculo devem ser concebidos e fabricados 

de modo a garantir uma transferência segura para dentro e para fora do habitáculo, 

tendo em conta a gama previsível de mercadorias e pessoas a elevar. 

 

6.5.    Indicações 

 

O habitáculo deve ostentar as informações necessárias para garantir a segurança, 

nomeadamente: 

 

– o número de pessoas autorizadas no habitáculo; 

 

– a carga máxima de utilização. 

 

________________________ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÕES 

 

1.  CONTEÚDO 

 

A.  DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE PARA UMA MÁQUINA 

 

Esta declaração e as suas traduções devem ser redigidas nas mesmas condições do manual de 

instruções (ver alíneas a) e b) do ponto 1.7.4.1 do Anexo I), e ser dactilografadas ou então 

manuscritas em letra de imprensa. 

 

Esta declaração diz respeito apenas à máquina tal como se encontra no momento da colocação 

no mercado, excluindo-se os componentes adicionados e/ou as operações efectuadas 

posteriormente pelo utilizador final. 

 

A declaração CE de conformidade deve incluir os seguintes elementos: 

 

1. Razão social e endereço completo do fabricante e, se for o caso, do seu mandatário; 

 

2. Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o processo técnico, a qual deverá 

estar estabelecida na Comunidade; 

 

3. Descrição e identificação da máquina, incluindo: denominação genérica, função, 

modelo, tipo, número de série e marca; 
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4. Declaração expressa de que a máquina satisfaz todas as disposições relevantes da presente 

directiva e, se for caso disso, declaração análoga quanto à conformidade com outras directivas 

comunitárias e/ou disposições relevantes a que a máquina dê cumprimento. Estas referências 

devem ser as dos textos publicados no Jornal Oficial da União Europeia; 

 

5. Sendo caso disso, nome, endereço e número de identificação do organismo notificado que 

tiver efectuado o exame CE de tipo referido no Anexo IX, bem como o número do certificado 

de exame CE de tipo; 

 

6. Sendo caso disso, nome, endereço e número de identificação do organismo notificado que 

tiver aprovado o sistema de garantia de qualidade total referido no Anexo X; 

 

7. Sendo caso disso, referência às normas harmonizadas utilizadas, referidas no n.º 2 do 

artigo 7.º; 

 

8. Sendo caso disso, referência a outras normas e especificações técnicas que tiverem sido 

utilizadas; 

 

9. Local e data da declaração; 

 

10. Identificação e assinatura da pessoa habilitada a redigir esta declaração em nome do 

fabricante ou do seu mandatário.  
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B.  DECLARAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE UMA QUASE-MÁQUINA 

 

Esta declaração e as suas traduções devem ser redigidas nas mesmas condições do manual de 

instruções (ver alíneas a) e b) do ponto 1.7.4.1 do Anexo I), e ser dactilografadas ou então 

manuscritas em letra de imprensa. 

 

A declaração de incorporação deve incluir os seguintes elementos: 

 

1. Razão social e endereço completo do fabricante da quase-máquina e, se for o caso, do 

seu mandatário; 

 

2. Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar a documentação técnica relevante, 

que deverá estar estabelecida na Comunidade; 

 

3. Descrição e identificação da quase-máquina, incluindo: denominação genérica, função, 

modelo, tipo, número de série e marca; 

 

4. Declaração dos requisitos essenciais da presente directiva que se aplicam e são 

cumpridos e de que a documentação técnica pertinente foi elaborada nos termos da parte 

B do Anexo VII e, se for caso disso, declaração da conformidade da quase-máquina 

com outras directivas comunitárias relevantes. Estas referências devem ser as dos textos 

publicados no Jornal Oficial da União Europeia; 
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5. Compromisso de fornecer, em resposta a um pedido fundamentado das autoridades 

nacionais competentes, informações pertinentes sobre a quase-máquina. Este 

compromisso incluirá as modalidades de transmissão e não prejudicará os direitos de 

propriedade intelectual do fabricante da quase-máquina; 

 

6. Declaração de que a quase-máquina não deve entrar em serviço até que a máquina final 

em que irá ser incorporada tenha sido declarada em conformidade com o disposto na 

presente directiva, se for caso disso; 

 

7. Local e data da declaração; 

 

8. Identificação e assinatura da pessoa habilitada a redigir esta declaração em nome do 

fabricante ou do seu mandatário. 

 

2.   CONSERVAÇÃO DA DECLARAÇÃO 

 

O fabricante da máquina ou o seu mandatário conservarão o original da declaração de conformidade 

CE por um período de, pelo menos, dez anos a contar da última data de fabrico da máquina. 

 

O fabricante da quase-máquina ou o seu mandatário conservarão o original da declaração de 

incorporação por um período de, pelo menos, dez anos a contar da última data de fabrico da quase-

-máquina. 
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ANEXO III 

 

MARCAÇÃO "CE" 

 

A marcação "CE" de conformidade é constituída pelas iniciais "CE" de acordo com o seguinte 

grafismo: 

 

 
 

No caso de redução ou de ampliação da marcação "CE", devem ser respeitadas as proporções 

resultantes do grafismo acima inserido. 

 

Os diferentes elementos da marcação "CE" devem ter sensivelmente a mesma dimensão vertical, 

que não pode ser inferior a 5 milímetros. Em relação às máquinas de pequena dimensão, pode 

prever-se uma derrogação a esta dimensão mínima. 

 

A marcação "CE" deve ser aposta na proximidade imediata do nome do fabricante ou do seu 

mandatário, segundo a mesma técnica. 

 

Sempre que tenha sido aplicado o procedimento de garantia de qualidade total referido na alínea c) 

do n.º 3 do artigo 12.º e na alínea b) do n.º 4 do artigo 12.º, a marcação "CE" deve ser seguida do 

número de identificação do organismo notificado. 
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ANEXO IV 

 

 

CATEGORIAS DE MÁQUINAS ÀS QUAIS 

SE DEVERÁ APLICAR UM DOS PROCEDIMENTOS REFERIDOS 

NOS N.ºs 3 E 4 DO ARTIGO 12.º 

 

 

1. Serras circulares (monofolha e multifolha) para trabalhar madeira e materiais com características 

físicas semelhantes ou para trabalhar carne e materiais com características físicas semelhantes, 

dos seguintes tipos: 

 

1.1. Máquinas de serrar, com lâmina(s) em posição fixa durante o corte, com mesa ou suporte de peça 

fixos, com avanço manual de peça ou com sistema de avanço amovível; 

 

1.2. Máquinas de serrar, com folha lâmina (s) em posição fixa durante o corte, com cavalete ou carro 

com movimento alternativo, com deslocação manual; 

 

1.3 Máquinas de serrar, com folha lâmina (s) em posição fixa durante o corte, fabricadas com um 

dispositivo integrado de avanço das peças a serrar e com carga e/ou descarga manual; 

 

1.4. Máquinas de serrar, com lâmina (s) móvel(is) durante o corte, com movimento mecânico da(s) 

lâmina(s) com carga e/ou descarga manual; 

 

2. Desbastadoras com avanço manual para trabalhar madeira; 
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3. Aplainadoras de uma face, com dispositivo integrado de avanço e com carga e/ou descarga 

manual para trabalhar madeira; 

 

4. Serras de fita, com carga e/ou descarga manual, para trabalhar madeira e materiais com 

características físicas semelhantes ou para trabalhar carne e materiais com características físicas 

semelhantes, dos seguintes tipos: 

 

4.1. Máquinas de serrar, com lâmina em posição fixa durante o corte e com mesa ou suporte de peça 

fixos, ou com movimento alternativo; 

 

4.2. Máquinas de serrar, com lâmina montada num carro com movimento alternativo; 

 

5. Máquinas combinadas dos tipos referidos nos pontos 1 a 4 e 7 para trabalhar madeira e materiais 

com características físicas semelhantes; 

 

6. Máquinas de fazer espigas, com várias puas, com introdução manual, para trabalhar madeira; 

 

7. Tupias de eixo vertical, com avanço manual, para trabalhar madeira e materiais com 

características físicas semelhantes; 

 

8. Serras de cadeia portáteis para trabalhar madeira; 
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9. Prensas, incluindo as quinadeiras, para trabalhar a frio os metais, com carga e/ou descarga 

manual, cujos elementos de trabalho móveis podem ter um movimento superior a 6 mm e 

velocidade superior a 30 mm/s; 

 

10. Máquinas de moldar plásticos, por injecção ou compressão, com carga ou descarga manual; 

 

11. Máquinas de moldar borracha, por injecção ou compressão, com carga ou descarga manual; 

 

12. Máquinas para trabalhos subterrâneos dos seguintes tipos: 

 

12.1 locomotivas e vagonetas de travagem; 

 

12.2 máquinas hidráulicas de sustentação dos tectos de minas; 

 

13. Caixas de recolha de lixos domésticos de carga manual e comportando um mecanismo de 

compressão; 

 

14. Dispositivos amovíveis de transmissão mecânica e respectivos protectores; 

 

15. Protectores dos dispositivos amovíveis de transmissão mecânica; 

 

16.  Plataformas elevatórias para veículos; 
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17. Aparelhos de elevação de pessoas, ou de pessoas e mercadorias, que apresentem um risco de 

queda vertical superior a 3 metros; 

 

18. Aparelhos de fixação portáteis de carga explosiva e outras máquinas de impacto; 

 

19. Dispositivos de protecção destinados à detecção da presença de pessoas; 

 

20. Protectores móveis accionados por uma fonte de energia diferente da força humana com 

dispositivos de encravamento ou bloqueio, concebidos para serem utilizados como medida de 

protecção nas máquinas referidas nos pontos 9, 10 e 11; 

 

21. Blocos lógicos destinados a desempenhar funções de segurança; 

 

22. Estruturas de protecção contra o risco de capotamento (ROPS); 

 

23. Estruturas de protecção contra a queda de objectos (FOPS). 
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ANEXO V 

 

LISTA INDICATIVA DOS COMPONENTES DE SEGURANÇA 

REFERIDA NA ALÍNEA c) DO ARTIGO 2.º 

 

1. Protectores para dispositivos amovíveis de transmissão mecânica; 

 

2. Dispositivos de protecção destinados a detectar a presença de pessoas; 

 

3. Protectores móveis eléctricos com dispositivos de encravamento, concebidos para serem 

utilizados como medida de protecção nas máquinas referidas nos pontos 9, 10 e 11 do 

Anexo IV; 

 

4. Blocos lógicos destinados a assegurar funções de segurança; 

 

5. Válvulas com meios adicionais de detecção de falhas destinadas ao controlo de movimentos 

perigosos das máquinas; 

 

6. Sistemas de extracção para emissões de máquinas; 

 

7. Protectores e dispositivos de protecção concebidos para proteger pessoas contra os elementos 

móveis que concorrem para o trabalho da máquina; 

 

8. Dispositivos de controlo da carga e do movimento das máquinas de elevação; 
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9. Quaisquer meios destinados a manter pessoas nos seus assentos; 

 

10. Dispositivos de paragem de emergência; 

 

11. Sistemas de descarga destinados a evitar o aparecimento de cargas electrostáticas 

potencialmente perigosas; 

 

12. Limitadores de energia e dispositivos de escoamento mencionados nos pontos 1.5.7, 3.4.7 

e 4.1.2.6 do Anexo I; 

 

13. Sistemas e dispositivos destinados a reduzir as emissões de ruídos e as vibrações; 

 

14. Estruturas de protecção contra o risco de capotamento (ROPS); 

 

15. Estruturas de protecção contra a queda de objectos (FOPS); 

 

16. Dispositivos de comando bimanuais; 

 

17. Componentes para máquinas concebidas para elevar e/ou baixar pessoas entre diferentes pisos 

e incluídos na seguinte lista 

 

a) Dispositivos de encravamento de portas de acesso aos pisos; 

 

b) Dispositivos destinados a impedir a queda ou os movimentos ascendentes não 

controlados da unidade de transporte de carga; 
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c) Dispositivos de limitação da velocidade excessiva; 

 

d) Amortecedores por acumulação de energia: 

 

– não lineares, ou 

 

– com amortecimento do movimento de retorno; 

 

e) Amortecedores por dissipação de energia; 

 

f) Dispositivos de segurança montados em macacos com circuitos de accionamento 

hidráulico quando utilizados como dispositivos anti-queda; 

 

g) Dispositivos eléctricos de segurança sob a forma de comutadores de segurança contendo 

componentes electrónicos. 
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ANEXO VI 

 

MANUAL DE MONTAGEM DAS QUASE-MÁQUINAS 

 

O manual de montagem de uma quase-máquina deve incluir a descrição das condições a preencher 

para permitir a montagem correcta na máquina final, de modo a não comprometer a segurança e a 

saúde. 

 

O manual de montagem deve ser redigido numa língua oficial comunitária aceite pelo fabricante da 

máquina em que a quase-máquina será incorporada ou pelo seu mandatário. 
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ANEXO VII 

 

A.  PROCESSO TÉCNICO PARA AS MÁQUINAS 

 

A presente Parte descreve o procedimento segundo o qual deverá ser elaborado um processo 

técnico, que deverá permitir demonstrar a conformidade da máquina com os requisitos da directiva. 

O processo técnico deve abranger, na medida do necessário a esta avaliação, a concepção, o fabrico 

e o funcionamento da máquina. O processo técnico deverá ser redigido numa ou em várias das 

línguas oficiais da Comunidade, com excepção do manual de instruções da máquina, a que se 

aplicam as disposições especiais, previstas no ponto 1.7.4.1 do Anexo I. 

 

1. O processo técnico inclui os seguintes elementos: 

 

a) Um processo de fabrico, constituído: 

 

– por uma descrição geral da máquina; 

 

– pelo desenho de conjunto da máquina e pelos desenhos dos circuitos de comando, 

bem como pelas descrições e explicações pertinentes necessárias para a 

compreensão do funcionamento da máquina; 

 

– pelos desenhos de pormenor e completos, eventualmente acompanhados de notas 

de cálculo, resultados de ensaios, certificados, etc., que permitam verificar a 

conformidade da máquina com os requisitos essenciais de saúde e de segurança; 
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– pela documentação relativa à avaliação dos riscos, que deverá demonstrar o 

procedimento seguido, e incluir: 

 

– uma lista dos requisitos essenciais de saúde e de segurança aplicáveis à 

máquina; 

 

– a descrição das medidas de protecção implementadas para eliminar os riscos 

identificados ou reduzir os mesmos e, se for caso disso, uma indicação dos 

riscos residuais associados à máquina; 

 

– pelas normas e outras especificações técnicas que tenham sido utilizadas, 

acompanhadas da enumeração dos requisitos essenciais de saúde e de segurança 

abrangidos por essas normas; 

 

– por qualquer os relatóriotécnicoque forneça os resultados dos ensaios efectuados 

pelo fabricante ou por um organismo escolhido pelo fabricante ou pelo seu 

mandatário; 

 

– por um exemplar do manual de instruções da máquina; 

 

– se for caso disso, pelas declarações de incorporação das quase-máquinas 

incorporadas e pelas instruções de montagem pertinentes das mesmas; 

 

– se for caso disso, por exemplares da declaração CE de conformidade da máquina 

ou de outros produtos incorporados na máquina; 

 

– por um exemplar da declaração CE de conformidade; 
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b) No caso de fabrico em série, as disposições internas que serão aplicadas para manter a 

conformidade das máquinas com as disposições da presente directiva. 

 

O fabricante deve efectuar as pesquisas e os ensaios necessários dos componentes, acessórios 

ou de toda a máquina, a fim de determinar se esta, pelo modo como foi concebida e fabricada, 

pode ser montada e entrar em serviço em segurança. Os relatórios e resultados pertinentes 

serão incluídos no processo técnico. 

 

2. O processo técnico referido no ponto 1 deverá estar à disposição das autoridades competentes 

dos Estados-Membros durante um período de pelo menos dez anos a contar da data de fabrico 

da máquina ou da última unidade produzida, em caso de fabrico em série. 

 

Não é obrigatório que este processo técnico se encontre no território da Comunidade; além 

disso, poderá não existir permanentemente sob forma material. Todavia, a pessoa designada 

na declaração CE de conformidade deve poder reuni-lo e torná-lo disponível em tempo 

compatível com a sua complexidade. 

 

Não é obrigatório que o processo técnico inclua desenhos de pormenor ou quaisquer outras 

informações específicas relativas aos subconjuntos utilizados para o fabrico das máquinas, a 

menos que o conhecimento dos mesmos seja indispensável para a verificação da 

conformidade com os requisitos essenciais de saúde e de segurança. 

 

3. A não apresentação do processo técnico, após um pedido devidamente fundamentado das 

autoridades nacionais competentes, pode constituir razão suficiente para pôr em dúvida a 

conformidade das máquinas em questão com os requisitos essenciais de saúde e de segurança. 
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B. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PERTINENTE PARA AS QUASE-MÁQUINAS 

 

A presente Parte descreve o procedimento segundo o qual deverá ser elaborada a documentação 

técnica pertinente, que deverá evidenciar os requisitos da presente directiva que se aplicam e são 

cumpridos. A documentação técnica deve abranger a concepção, o fabrico e o funcionamento da 

quase-máquina, na medida do necessário à avaliação de conformidade com os requisitos essenciais 

de saúde e segurança aplicados. A documentação deve ser compilada numa ou em várias das 

línguas oficiais da Comunidade. 

 

Deve conter os seguintes elementos: 

 

a) Um processo de fabrico, constituído: 

 

– pelo desenho de conjunto da quase-máquina, bem como pelos desenhos dos circuitos de 

comando; 

 

– pelos desenhos de pormenor e completos, eventualmente acompanhados de notas de 

cálculo, resultados de ensaios, certificados, etc., que permitam verificar a conformidade 

da quase-máquina com os requisitos essenciais de saúde e de segurança aplicados; 

 

– pela documentação relativa à avaliação dos riscos, que deverá evidenciar o 

procedimento seguido, e incluir: 

 

– uma lista dos requisitos essenciais de saúde e de segurança aplicados e cumpridos; 
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– a descrição das medidas de protecção implementadas para eliminar os riscos 

identificados ou reduzir os mesmos e, se for caso disso, uma indicação dos riscos 

residuais; 

 

– pelas normas e outras especificações técnicas que tenham sido utilizadas, acompanhadas 

da enumeração dos requisitos essenciais de saúde e de segurança abrangidos por essas 

normas; 

 

– por qualquer relatório técnico que forneça os resultados dos ensaios efectuados pelo 

fabricante ou por um organismo escolhido pelo fabricante ou pelo seu mandatário; 

 

– por um exemplar do manual de montagem da quase-máquina; 

 

b) No caso de fabrico em série, as disposições internas que serão aplicadas para manter a 

conformidade das quase-máquinas com os requisitos essenciais de saúde e segurança 

aplicados. 

 

O fabricante deve efectuar as pesquisas e os ensaios necessários dos componentes, acessórios ou de 

toda a quase-máquina, a fim de determinar se esta, pelo modo como foi concebida e fabricada, pode 

ser montada e utilizada com segurança. Os relatórios e resultados pertinentes serão incluídos na 

documentação técnica. 
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A documentação técnica pertinente deverá estar disponível durante um período de pelo menos dez 

anos a contar da data de fabrico da quase-máquina ou da última unidade produzida, em caso de 

fabrico em série, e ser apresentada às autoridades nacionais competentes dos Estados-Membros a 

seu pedido. Não tem obrigatoriamente de se encontrar no território da Comunidade; além disso, 

poderá não existir permanentemente sob forma material. Deve poder ser reunida e apresentada à 

autoridade competente pela pessoa designada na declaração de incorporação. 

 

A não apresentação da documentação técnica pertinente, após um pedido devidamente 

fundamentado das autoridades nacionais competentes, pode constituir razão suficiente para pôr em 

dúvida a conformidade das quase-máquinas em questão com os requisitos essenciais de saúde e 

segurança aplicados e declarados. 
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ANEXO VIII 

 

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE COM CONTROLO INTERNO 

DO FABRICODE UMA MÁQUINA  

 

1. O presente Anexo descreve o procedimento através do qual o fabricante ou o seu mandatário, 

no cumprimento das obrigações previstas nos pontos 2 e 3, garante e declara que a máquina 

em causa satisfaz os requisitos relevantes da presente directiva. 

 

2. Relativamente a cada tipo representativo da produção considerada, o fabricante, ou o seu 

mandatário, elabora o processo técnico referido na Parte A do Anexo VII. 

 

3. O fabricante deve tomar todas as medidas necessárias para que o processo de fabrico garanta a 

conformidade da máquina fabricada com o processo técnico referido na Parte A do Anexo VII 

e com os requisitos da presente directiva. 
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ANEXO IX 

 

EXAME CE DE TIPO 

 

O exame CE de tipo é o procedimento pelo qual um organismo notificado verifica e certifica que 

um exemplar representativo de uma máquina referida no Anexo IV (a seguir designado por "tipo") 

satisfaz as disposições da presente directiva. 

 

1. O fabricante ou o seu mandatário devem, para cada tipo, elaborar o processo técnico referido 

na Parte A do Anexo VII. 

 

2. Para cada tipo, o pedido de exame CE de tipo será apresentado pelo fabricante ou pelo seu 

mandatário a um organismo notificado da sua escolha. 

 

Esse pedido deve conter os seguintes elementos: 

 

– nome e endereço do fabricante e, se for o caso, do seu mandatário, 

 

– declaração escrita que especifique que o mesmo pedido não foi apresentado junto de 

outro organismo notificado, 

 

– processo técnico. 

 

Além disso, o requerente colocará à disposição do organismo notificado um exemplar 

representativo do tipo. O organismo notificado pode pedir outros exemplares, se o programa 

de ensaios o exigir. 
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3. O organismo notificado: 

 

3.1. examina o processo técnico, verifica se o tipo foi fabricado em conformidade com o mesmo e 

identifica os elementos concebidos de acordo com as disposições aplicáveis das normas 

referidas no n.º 2 do artigo 7.º, bem como os elementos cuja concepção não se baseie nas 

disposições pertinentes dessas normas; 

 

3.2. efectua ou manda efectuar os exames, medições e ensaios adequados para verificar se as 

soluções adoptadas satisfazem os requisitos essenciais de saúde e de segurança da presente 

directiva, quando não tenham sido aplicadas as normas referidas no n.º 2 do artigo 7.º; 

 

3.3. efectua ou manda efectuar os exames, medições e ensaios adequados para verificar se, no caso 

de utilização das normas harmonizadas referidas no n.º 2 do artigo 7.º, estas foram realmente 

aplicadas; 

 

3.4. acorda com o requerente o local onde se verificará se o tipo foi fabricado em conformidade 

com o processo técnico examinado e onde se efectuarão os exames, medições e ensaios 

necessários. 

 

4. Se o tipo satisfizer as disposições da presente directiva, o organismo notificado emitirá um 

certificado de exame CE de tipo ao requerente. O certificado incluirá o nome e o endereço do 

fabricante e do seu mandatário, os dados necessários à identificação do tipo aprovado, as 

conclusões do exame e as condições de validade do certificado. 



 

 
5786/2/05 REV 2  ILC/ap 3 
ANEXO IX DG C I   PT 

O fabricante e o organismo notificado conservarão uma cópia desse certificado, o processo 

técnico, bem como todos os documentos relevantes, durante quinze anos a contar da data de 

emissão do certificado. 

 

5. Se o tipo não satisfizer as disposições da presente directiva, o organismo notificado recusará 

emitir ao requerente um certificado de exame CE de tipo, fundamentando 

pormenorizadamente esta recusa. Do facto informará o requerente, os outros organismos 

notificados e o Estado-Membro que o tiver notificado. Deverá prever-se um processo de 

recurso. 

 

6. O requerente deve informar o organismo notificado que detém o processo técnico relativo ao 

certificado de exame CE de tipo de todas as alterações introduzidas no tipo aprovado. O 

organismo notificado examinará essas alterações e deverá, então, confirmar a validade do 

certificado existente ou emitir um novo se essas alterações puderem pôr em causa a 

conformidade com os requisitos essenciais de saúde e de segurança ou com as condições 

previstas de utilização do tipo. 

 

7. A Comissão, os Estados-Membros e os outros organismos notificados poderão, se o 

solicitarem, obter uma cópia dos certificados de exame CE de tipo. Mediante pedido 

fundamentado, a Comissão e os Estados-Membros poderão obter uma cópia do processo 

técnico e dos resultados dos exames efectuados pelo organismo notificado. 

 

8. Os dossiers e a correspondência relativos ao exame CE de tipo são redigidos na ou nas línguas 

oficiais da Comunidade do Estado-Membro em que está estabelecido o organismo notificado, 

ou numa língua oficial da Comunidade aceite por este. 
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9. Validade do certificado de exame CE de tipo 

 

9.1 Compete ao organismo notificado garantir que o certificado de exame CE de tipo se mantenha 

válido. O organismo notificado informará o fabricante de todas as alterações substanciais que 

possam ter implicações para a validade do certificado e retirará os certificados que tiverem 

deixado de ser válidos. 

 

9.2 Compete ao fabricante da máquina em causa garantir a conformidade desta com o estado da 

técnica. 

 

9.3 O fabricante solicitará ao organismo notificado a revisão, de cinco em cinco anos, da validade 

do certificado de exame CE de tipo. 

 

Se o organismo notificado considerar, tendo em conta o estado da técnica, que o certificado 

continua válido, renová-lo-á por um novo período de cinco anos. 

 

O fabricante e o organismo notificado conservarão uma cópia desse certificado, do processo 

técnico, bem como de todos os documentos relevantes, durante quinze anos a contar da data 

de emissão do certificado. 

 

9.4 Se a validade do certificado de exame CE de tipo não for renovada, o fabricante cessará a 

colocação no mercado da máquina em causa. 
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ANEXO X 

 

GARANTIA DE QUALIDADE TOTAL 

 

O presente Anexo descreve a avaliação de conformidade de uma máquina referida no Anexo IV 

fabricada recorrendo a um sistema de garantia de qualidade total e descreve o procedimento pelo 

qual um organismo notificado avalia e aprova o sistema de qualidade e controla a sua aplicação. 

 

1. O fabricante deve aplicar um sistema de qualidade, aprovado para a concepção, o fabrico, a 

inspecção final e os ensaios, de acordo com o ponto 2, e submeter-se à vigilância referida no 

ponto 3. 

 

2. Sistema de qualidade 

 

2.1 O fabricante ou o seu mandatário apresentam junto de um organismo notificado à sua escolha 

um pedido de avaliação do seu sistema de qualidade.  

 

O pedido deve conter os seguintes elementos: 

 

– nome e endereço do fabricante e, se for o caso, do seu mandatário, 

 

– locais de concepção, fabrico, inspecção, ensaio e armazenamento das máquinas, 

 

– processo técnico descrito na Parte A do Anexo VII, para um modelo de cada categoria 

de máquina referida no Anexo IV que pretende fabricar, 
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– documentação relativa ao sistema de qualidade, 

 

– declaração escrita que especifique que o mesmo pedido não foi apresentado junto de 

outro organismo notificado. 

 

2.2 O sistema de qualidade deverá garantir a conformidade das máquinas com o disposto na 

presente directiva. Todos os elementos, requisitos e disposições adoptados pelo fabricante 

devem figurar em documentação mantida de forma sistemática e racional sob forma de 

medidas, procedimentos e instruções escritas. A documentação relativa ao sistema de 

qualidade deve permitir uma interpretação uniforme das medidas em matéria de 

procedimentos e de qualidade, tais como programas, planos, manuais e registos de qualidade. 

 

O sistema de qualidade deve incluir, em especial, uma descrição adequada: 

 

– dos objectivos de qualidade, do organograma e das responsabilidades e poderes da 

gestão em matéria de concepção e de qualidade das máquinas; 

 

– das especificações técnicas da concepção, incluindo as normas que serão aplicadas e, 

caso as normas referidas no n.º 2 do artigo 7.º não forem integralmente aplicadas, dos 

meios a utilizar para garantir o cumprimento dos requisitos essenciais de saúde e de 

segurança da presente directiva; 

 

– das técnicas de controlo e de verificação da concepção, dos procedimentos e acções 

sistemáticos a utilizar na concepção das máquinas abrangidas pela presente directiva; 
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– das técnicas, procedimentos e acções sistemáticas correspondentes que serão utilizadas 

no fabrico, no controlo da qualidade e na garantia da qualidade; 

 

– dos controlos e dos ensaios a efectuar antes, durante e após o fabrico, com indicação da 

frequência com a qual serão efectuados; 

 

– dos registos de qualidade, como relatórios de inspecção e dados de ensaios, calibração e 

de relatórios sobre a qualificação do pessoal envolvido; 

 

– dos meios que permitem verificar a obtenção da qualidade desejada em matéria de 

concepção e de produto, bem como o funcionamento eficaz do sistema de qualidade. 

 

2.3 O organismo notificado avalia o sistema de qualidade para determinar se o mesmo satisfaz os 

requisitos referidos no ponto 2.2. 

 

Presume-se que os elementos do sistema de qualidade conformes com a norma harmonizada 

pertinente estejam conformes com os requisitos correspondentes referidos no ponto 2.2. 

 

A equipa de auditores deve incluir, pelo menos, um membro com experiência na avaliação da 

tecnologia das máquinas. O procedimento de avaliação incluirá uma visita de inspecção às 

instalações do fabricante. 

 

A decisão é notificada ao fabricante ou ao seu mandatário. A notificação contém as 

conclusões do exame e a decisão de avaliação fundamentada. Deverá prever-se um processo 

de recurso. 

 



 

 

5786/2/05 REV 2  ILC/ap 4 
ANEXO X DG C I  PT 

2.4 O fabricante compromete-se a cumprir as obrigações decorrentes do sistema de qualidade, tal 

como tenha sido aprovado, e a mantê-lo de modo a que o mesmo permaneça adequado e 

eficaz. 

 

O fabricante ou o seu mandatário informará o organismo notificado que aprovou o sistema de 

qualidade de qualquer projecto de alteração do mesmo. 

 

O organismo notificado avaliará as alterações propostas e decidirá se o sistema de qualidade 

alterado satisfaz ainda os requisitos referidos no ponto 2.2 ou se é necessária uma reavaliação. 

 

Este organismo notificará o fabricante da sua decisão. A notificação conterá as conclusões do 

exame e a decisão de avaliação fundamentada. 

 

3. Vigilância sob a responsabilidade do organismo notificado 

 

3.1 O objectivo da vigilância é garantir que o fabricante cumpre correctamente as obrigações que 

decorrem do sistema de qualidade aprovado. 

 

3.2 O fabricante autorizará o organismo notificado a aceder, para fins de inspecção, aos locais de 

concepção, fabrico, inspecção, ensaio e armazenamento, facultando-lhe todas as informações 

necessárias, em especial: 

 

 – a documentação relativa ao sistema de qualidade; 
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– os registos de qualidade previstos na parte do sistema de qualidade dedicada à 

concepção, tais como resultados de análises, de cálculos, de ensaios, etc., 

 

– os registos de qualidade previstos na parte do sistema de qualidade dedicada ao fabrico, 

tais como relatórios de inspecção e dados dos ensaios e de calibração, relatórios sobre as 

qualificações do pessoal envolvido, etc. 

 

3.3 O organismo notificado efectuará auditorias periódicas para se certificar de que o fabricante 

mantém e aplica o sistema de qualidade, e fornecerá ao fabricante um relatório de auditoria. A 

frequência das auditorias periódicas será a necessária para que se efectue uma reavaliação 

completa de três em três anos. 

 

3.4 Além disso, o organismo notificado poderá efectuar visitas inesperadas ao fabricante. A 

necessidade destas visitas adicionais e a sua frequência serão determinadas com base num 

sistema de controlo de visitas gerido pelo organismo notificado. No sistema de controlo de 

visitas, serão especialmente tidos em consideração os seguintes factores: 

 

– resultados de visitas de vigilância anteriores; 

 

– necessidade de assegurar o acompanhamento de medidas de correcção; 

 

– se for o caso, condições especiais ligadas à aprovação do sistema; 

 

– alterações significativas da organização do processo de fabrico, das medidas ou das 

técnicas. 
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Por ocasião dessas visitas, o organismo notificado poderá, se necessário, efectuar ou mandar 

efectuar ensaios destinados a verificar o bom funcionamento do sistema de qualidade. 

Fornecerá ao fabricante um relatório de visita e, caso tenha sido feito um ensaio, um relatório 

de ensaio. 

 

4. O fabricante ou o seu mandatário conservarão, à disposição das autoridades nacionais 

competentes, por um período de dez anos a contar da última data de fabrico: 

 

– a documentação referida no ponto 2.1, 

 

– as decisões e os relatórios do organismo notificado referidos no quarto parágrafo do 

ponto 2.3 e no quarto parágrafo do ponto 2.4, bem como nos pontos 3.3 e 3.4. 
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ANEXO XI 

 

CRITÉRIOS MÍNIMOS QUE OS ESTADOS-MEMBROS DEVERÃO TER EM 

CONSIDERAÇÃO PARA A NOTIFICAÇÃO DOS ORGANISMOS 

 

1. O organismo, o seu director e o pessoal encarregado de executar as operações de verificação 

não podem ser o responsável pela concepção, o fabricante, o fornecedor, o instalador das 

máquinas que verificam, nem o mandatário de uma dessas pessoas. Não podem intervir, quer 

directamente quer como mandatários, na concepção no fabrico, na comercialização ou na 

manutenção dessas máquinas. Isto não exclui a possibilidade de uma troca de informações 

técnicas entre o fabricante e o organismo. 

 

2. O organismo e o seu pessoal devem executar as operações de verificação com a maior 

integridade profissional e a maior competência técnica, e devem estar livres de quaisquer 

pressões e incitamentos, nomeadamente de ordem financeira, que possam influenciar o seu 

julgamento ou os resultados da sua verificação, em especial dos provenientes de pessoas ou 

grupos de pessoas interessadas nos resultados das verificações. 

 

3. O organismo deve dispor, relativamente a cada uma das categorias de máquinas para as quais 

foi notificado, de pessoal com conhecimentos técnicos e experiência suficiente e adequada 

para poder efectuar a avaliação da conformidade. Deve deter os meios necessários para 

desempenhar de forma adequada as tarefas técnicas e administrativas ligadas à execução das 

verificações; deve igualmente ter acesso ao material necessário para as verificações 

excepcionais. 

 

4. O pessoal encarregado dos controlos deve possuir: 

 

– uma boa formação técnica e profissional, 
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– um conhecimento satisfatório das prescrições relativas aos ensaios que efectua e uma 

prática suficiente desses ensaios, 

 

– a aptidão requerida para redigir os certificados, os relatórios e demais documentos que 

constituam a materialização dos ensaios efectuados. 

 

5. Deve ser garantida a independência do pessoal encarregado do controlo. A remuneração de 

cada agente não deve ser função do número de ensaios que efectuar nem dos resultados desses 

ensaios. 

 

6. O organismo deve fazer um seguro de responsabilidade civil, a menos que essa 

responsabilidade seja coberta pelo Estado com base no direito interno ou que os ensaios sejam 

efectuados directamente pelo Estado-Membro. 

 

7. O pessoal do organismo está sujeito a sigilo profissional em relação a todas as informações a 

que tiver acesso no exercício das suas funções (excepto em relação às autoridades 

administrativas competentes do Estado em que exerce as suas actividades), no âmbito da 

presente directiva ou de qualquer disposição de direito nacional que lhe dê efeito. 

 

8. Os organismos notificados participarão nas actividades de coordenação. Além disso, 

participarão também, directamente ou através de representantes, na normalização europeia; 

em alternativa, velarão por manter-se informados acerca das normas pertinentes. 

 

9. Os Estados-Membros podem tomar todas as medidas que considerem necessárias para 

garantir que, em caso de cessação de actividades de um organismo notificado, os dossiers 

relativos aos seus clientes sejam enviados a outro organismo ou disponibilizados ao Estado-

-Membro que o tiver notificado. 
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ANEXO XII 

 

 

 

QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA 1 

Directiva 98/37/CE Presente directiva 

Artigo 1.º, n.º 1 Artigo 1.º, n.º 1 

Artigo 1.º, n.º 2, alínea a) Artigo 2.º, alíneas a) e b) 

Artigo 1.º, n.º 2, alínea b) Artigo 2.º, alínea c) 

Artigo 1.º, n.º 3 Artigo 1.º, n.º 2 

Artigo 1.º, n.º 4 Artigo 3.º 

Artigo 1.º, n.º 5 - 

Artigo 2.º, n.º 1 Artigo 4.º, n.º 1 

Artigo 2.º, n.º 2 Artigo 15.º 

Artigo 2.º, n.º 3 Artigo 6.º, n.º 3 

Artigo 3.º Artigo 5.º, n.º 1, alínea a) 

Artigo 4.º, n.º 1 Artigo 6.º, n.º 1 

Artigo 4.º, n.º 2, primeiro parágrafo Artigo 6.º, n.º 2 

Artigo 4.º, n.º 2, segundo parágrafo - 

Artigo 4.º, n.º 3 - 

Artigo 5.º, n.º 1, primeiro parágrafo Artigo 7.º, n.º 1 

Artigo 5.º, n.º 1, segundo parágrafo - 

                                                 
1 O presente quadro indica a correspondência entre as partes da Directiva 98/37/CE e as da 

presente directiva que versam sobre a mesma matéria. Todavia, o conteúdo das partes 
correspondentes não é necessariamente idêntico. 
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Directiva 98/37/CE Presente directiva 

Artigo 5.º, n.º 2, primeiro parágrafo Artigo 7.º, n.ºs 2 e 3 

Artigo 5.º, n.º 2, último parágrafo - 

Artigo 5.º, n.º 3 Artigo 7.º, n.º 4 

Artigo 6.º, n.º 1 Artigo 10.º 

Artigo 6.º, n.º 2 Artigo 22.º 

Artigo 7.º, n.º 1 Artigo 11.º, n.ºs 1 e 2 

Artigo 7.º, n.º 2 Artigo 11.º, n.ºs 3 e 4 

Artigo 7.º, n.º 3 Artigo 11.º, n.º 4 

Artigo 7.º, n.º 4 Artigo 11.º, n.º 5 

Artigo 8.º, n.º 1, primeiro parágrafo Artigos 5.º, n.º 1, alínea e) e artigo 12.º, n.º 1

Artigo 8.º, n.º 1, segundo parágrafo Artigo 5.º, n.º 1, alínea f) 

Artigo 8.º, n.º 2, alínea a) Artigo 12.º, n.º 2 

Artigo 8.º, n.º 2, alínea b) Artigo 12.º, n.º 4 

Artigo 8.º, n.º 2, alínea c) Artigo 12.º, n.º 3 

Artigo 8.º, n.º 3 - 

Artigo 8.º, n.º 4 - 

Artigo 8.º, n.º 5 - 

Artigo 8.º, n.º 6 Artigo 5.º, n.º 4 

Artigo 8.º, n.º 7 - 
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Directiva 98/37/CE Presente directiva 

Artigo 8.º, n.º 8 - 

Artigo 9.º, n.º 1, primeiro parágrafo Artigo 14.º, n.º 1 

Artigo 9.º, n.º 1, segundo parágrafo Artigo 14.º, n.º 4 

Artigo 9.º, n.º 2 Artigo 14.º, n.ºs 3 e 5 

Artigo 9.º, n.º 3 Artigo 14.º, n.º 8 

Artigo 10.º, n.ºs 1 a 3 Artigo 16.º, n.ºs 1 a 3 

Artigo 10.º, n.º 4 Artigo 17.º 

Artigo 11.º Artigo 20.º 

Artigo 12.º Artigo 21.º 

Artigo 13.º, n.º 1 Artigo 26.º, n.º 2 

Artigo 13.º, n.º 2 - 

Artigo 14.º - 

Artigo 15.º Artigo 28.º 

Artigo 16.º Artigo 29.º 

Anexo I – Observação Preliminar 1 Anexo I – Princípios gerais, ponto 2 

Anexo I – Observação Preliminar 2 Anexo I – Princípios gerais, ponto 3 

Anexo I – Observação Preliminar 3 Anexo I – Princípios gerais, ponto 4 

Anexo I, Parte 1 Anexo I, Parte 1 

Anexo I, Secção 1.1. Anexo I, Secção 1.1. 
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Directiva 98/37/CE Presente directiva 

Anexo I, Secção 1.1.1. Anexo I, Secção 1.1.1. 

Anexo I, Secção 1.1.2. Anexo I, Secção 1.1.2. 

Anexo I, Secção 1.1.2, alínea d) Anexo I, Secção 1.1.6. 

Anexo I, Secção 1.1.3. Anexo I, Secção 1.1.3. 

Anexo I, Secção 1.1.4. Anexo I, Secção 1.1.4. 

Anexo I, Secção 1.1.5. Anexo I, Secção 1.1.5. 

Anexo I, Secção 1.2. Anexo I, Secção 1.2. 

Anexo I, Secção 1.2.1. Anexo I, Secção 1.2.1. 

Anexo I, Secção 1.2.2. Anexo I, Secção 1.2.2. 

Anexo I, Secção 1.2.3. Anexo I, Secção 1.2.3. 

Anexo I, Secção 1.2.4. Anexo I, Secção 1.2.4. 

Anexo I, Secção 1.2.4., primeiro, segundo e 
terceiro parágrafos 

Anexo I, Secção 1.2.4.1. 

Anexo I, Secção 1.2.4., quarto, quinto e 
sexto parágrafos 

Anexo I, Secção 1.2.4.3. 

Anexo I, Secção 1.2.4., sétimo parágrafo Anexo I, Secção 1.2.4.4. 

Anexo I, Secção 1.2.5. Anexo I, Secção 1.2.5. 

Anexo I, Secção 1.2.6. Anexo I, Secção 1.2.6. 

Anexo I, Secção 1.2.7. Anexo I, Secção 1.2.1. 

Anexo I, Secção 1.2.8. Anexo I, Secção 1.1.6. 

Anexo I, Secção 1.3. Anexo I, Secção 1.3. 
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Directiva 98/37/CE Presente directiva 

Anexo I, Secção 1.3.1. Anexo I, Secção 1.3.1. 

Anexo I, Secção 1.3.2. Anexo I, Secção 1.3.2. 

Anexo I, Secção 1.3.3. Anexo I, Secção 1.3.3. 

Anexo I, Secção 1.3.4. Anexo I, Secção 1.3.4. 

Anexo I, Secção 1.3.5. Anexo I, Secção 1.3.5. 

Anexo I, Secção 1.3.6. Anexo I, Secção 1.3.6. 

Anexo I, Secção 1.3.7. Anexo I, Secção 1.3.7. 

Anexo I, Secção 1.3.8 Anexo I, Secção 1.3.8. 

Anexo I, Secção 1.3.8-A Anexo I, Secção 1.3.8.1. 

Anexo I, Secção 1.3.8-B Anexo I, Secção 1.3.8.2. 

Anexo I, Secção 1.4. Anexo I, Secção 1.4. 

Anexo I, Secção 1.4.1. Anexo I, Secção 1.4.1. 

Anexo I, Secção 1.4.2. Anexo I, Secção 1.4.2. 

Anexo I, Secção 1.4.2.1. Anexo I, Secção 1.4.2.1. 

Anexo I, Secção 1.4.2.2. Anexo I, Secção 1.4.2.2. 

Anexo I, Secção 1.4.2.3. Anexo I, Secção 1.4.2.3. 

Anexo I, Secção 1.4.3. Anexo I, Secção 1.4.3. 

Anexo I, Secção 1.5. Anexo I, Secção 1.5. 

Anexo I, Secção 1.5.1. Anexo I, Secção 1.5.1. 
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Directiva 98/37/CE Presente directiva 

Anexo I, Secção 1.5.2. Anexo I, Secção 1.5.2. 

Anexo I, Secção 1.5.3. Anexo I, Secção 1.5.3. 

Anexo I, Secção 1.5.4. Anexo I, Secção 1.5.4. 

Anexo I, Secção 1.5.5. Anexo I, Secção 1.5.5. 

Anexo I, Secção 1.5.6. Anexo I, Secção 1.5.6. 

Anexo I, Secção 1.5.7. Anexo I, Secção 1.5.7. 

Anexo I, Secção 1.5.8. Anexo I, Secção 1.5.8. 

Anexo I, Secção 1.5.9. Anexo I, Secção 1.5.9. 

Anexo I, Secção 1.5.10. Anexo I, Secção 1.5.10. 

Anexo I, Secção 1.5.11. Anexo I, Secção 1.5.11. 

Anexo I, Secção 1.5.12. Anexo I, Secção 1.5.12. 

Anexo I, Secção 1.5.13. Anexo I, Secção 1.5.13. 

Anexo I, Secção 1.5.14. Anexo I, Secção 1.5.14. 

Anexo I, Secção 1.5.15. Anexo I, Secção 1.5.15. 

Anexo I, Secção 1.6. Anexo I, Secção 1.6. 

Anexo I, Secção 1.6.1. Anexo I, Secção 1.6.1. 

Anexo I, Secção 1.6.2. Anexo I, Secção 1.6.2. 

Anexo I, Secção 1.6.3. Anexo I, Secção 1.6.3. 

Anexo I, Secção 1.6.4. Anexo I, Secção 1.6.4. 
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Anexo I, Secção 1.6.5. Anexo I, Secção 1.6.5. 

Anexo I, Secção 1.7. Anexo I, Secção 1.7. 

Anexo I, Secção 1.7.0. Anexo I, Secção 1.7.1.1. 

Anexo I, Secção 1.7.1. Anexo I, Secção 1.7.1.2. 

Anexo I, Secção 1.7.2. Anexo I, Secção 1.7.2. 

Anexo I, Secção 1.7.3. Anexo I, Secção 1.7.3. 

Anexo I, Secção 1.7.4. Anexo I, Secção 1.7.4. 

Anexo I, Secção 1.7.4., alíneas b) e h) Anexo I, Secção 1.7.4.1. 

Anexo I, Secção 1.7.4., alíneas a), c), e 
alíneas e), f) e g) 

Anexo I, Secção 1.7.4.2. 

Anexo I, Secção 1.7.4., alínea d) Anexo I, Secção 1.7.4.3. 

Anexo I, Parte 2 Anexo I, Parte 2 

Anexo I, Secção 2.1. Anexo I, Secção 2.1. 

Anexo I, Secção 2.1., primeiro parágrafo Anexo I, Secção 2.1.1. 

Anexo I, Secção 2.1., segundo parágrafo Anexo I, Secção 2.1.2. 

Anexo I, Secção 2.2. Anexo I, Secção 2.2. 

Anexo I, Secção 2.2., primeiro parágrafo Anexo I, Secção 2.2.1. 

Anexo I, Secção 2.2., segundo parágrafo Anexo I, Secção 2.2.1.1. 

Anexo I, Secção 2.3. Anexo I, Secção 2.3. 

Anexo I, Parte 3 Anexo I, Parte 3 
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Anexo I, Secção 3.1. Anexo I, Secção 3.1. 

Anexo I, Secção 3.1.1. Anexo I, Secção 3.1.1. 

Anexo I, Secção 3.1.2. Anexo I, Secção 1.1.4. 

Anexo I, Secção 3.1.3. Anexo I, Secção 1.1.5. 

Anexo I, Secção 3.2. Anexo I, Secção 3.2. 

Anexo I, Secção 3.2.1. Anexo I, Secções 1.1.7.e 3.2.1. 

Anexo I, Secção 3.2.2. Anexo I, Secções 1.1.8. e 3.2.2. 

Anexo I, Secção 3.2.3. Anexo I, Secção 3.2.3. 

Anexo I, Secção 3.3. Anexo I, Secção 3.3. 

Anexo I, Secção 3.3.1. Anexo I, Secção 3.3.1. 

Anexo I, Secção 3.3.2. Anexo I, Secção 3.3.2. 

Anexo I, Secção 3.3.3. Anexo I, Secção 3.3.3. 

Anexo I, Secção 3.3.4. Anexo I, Secção 3.3.4. 

Anexo I, Secção 3.3.5. Anexo I, Secção 3.3.5. 

Anexo I, Secção 3.4. Anexo I, Secção 3.4. 

Anexo I, Secção 3.4.1., primeiro parágrafo Anexo I, Secção 1.3.9. 

Anexo I, Secção 3.4.1., segundo parágrafo Anexo I, Secção 3.4.1. 

Anexo I, Secção 3.4.2. Anexo I, Secção 1.3.2. 

Anexo I, Secção 3.4.3. Anexo I, Secção 3.4.3. 
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Anexo I, Secção 3.4.4. Anexo I, Secção 3.4.4. 

Anexo I, Secção 3.4.5. Anexo I, Secção 3.4.5. 

Anexo I, Secção 3.4.6. Anexo I, Secção 3.4.6. 

Anexo I, Secção 3.4.7. Anexo I, Secção 3.4.7. 

Anexo I, Secção 3.4.8. Anexo I, Secção 3.4.2. 

Anexo I, Secção 3.5. Anexo I, Secção 3.5. 

Anexo I, Secção 3.5.1. Anexo I, Secção 3.5.1. 

Anexo I, Secção 3.5.2. Anexo I, Secção 3.5.2. 

Anexo I, Secção 3.5.3. Anexo I, Secção 3.5.3. 

Anexo I, Secção 3.6. Anexo I, Secção 3.6. 

Anexo I, Secção 3.6.1. Anexo I, Secção 3.6.1. 

Anexo I, Secção 3.6.2. Anexo I, Secção 3.6.2. 

Anexo I, Secção 3.6.3. Anexo I, Secção 3.6.3. 

Anexo I, Secção 3.6.3, alínea a) Anexo I, Secção 3.6.3.1. 

Anexo I, Secção 3.6.3, alínea b) Anexo I, Secção 3.6.3.2. 

Anexo I, Parte 4 Anexo I, Parte 4 

Anexo I, Secção 4.1. Anexo I, Secção 4.1. 

Anexo I, Secção 4.1.1. Anexo I, Secção 4.1.1. 

Anexo I, Secção 4.1.2. Anexo I, Secção 4.1.2. 
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Anexo I, Secção 4.1.2.1. Anexo I, Secção 4.1.2.1. 

Anexo I, Secção 4.1.2.2. Anexo I, Secção 4.1.2.2. 

Anexo I, Secção 4.1.2.3. Anexo I, Secção 4.1.2.3. 

Anexo I, Secção 4.1.2.4. Anexo I, Secção 4.1.2.4. 

Anexo I, Secção 4.1.2.5. Anexo I, Secção 4.1.2.5. 

Anexo I, Secção 4.1.2.6. Anexo I, Secção 4.1.2.6. 

Anexo I, Secção 4.1.2.7. Anexo I, Secção 4.1.2.7. 

Anexo I, Secção 4.1.2.8. Anexo I, Secção 1.5.16. 

Anexo I, Secção 4.2. Anexo I, Secção 4.2. 

Anexo I, Secção 4.2.1. - 

Anexo I, Secção 4.2.1.1. Anexo I, Secção 1.1.7. 

Anexo I, Secção 4.2.1.2. Anexo I, Secção 1.1.8. 

Anexo I, Secção 4.2.1.3. Anexo I, Secção 4.2.1. 

Anexo I, Secção 4.2.1.4. Anexo I, Secção 4.2.2. 

Anexo I, Secção 4.2.2. Anexo I, Secção 4.2.3. 

Anexo I, Secção 4.2.3. Anexo I, Secções 4.1.2.7. e 4.1.2.8.2. 

Anexo I, Secção 4.2.4. Anexo I, Secção 4.1.3. 

Anexo I, Secção 4.3. Anexo I, Secção 4.3. 

Anexo I, Secção 4.3.1. Anexo I, Secção 4.3.1. 
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Anexo I, Secção 4.3.2. Anexo I, Secção 4.3.2. 

Anexo I, Secção 4.3.3. Anexo I, Secção 4.3.3. 

Anexo I, Secção 4.4. Anexo I, Secção 4.4. 

Anexo I, Secção 4.4.1. Anexo I, Secção 4.4.1. 

Anexo I, Secção 4.4.2. Anexo I, Secção 4.4.2. 

Anexo I, Parte 5 Anexo I, Parte 5 

Anexo I, Secção 5.1. Anexo I, Secção 5.1. 

Anexo I, Secção 5.2. Anexo I, Secção 5.2. 

Anexo I, Secção 5.3. - 

Anexo I, Secção 5.4. Anexo I, Secção 5.3. 

Anexo I, Secção 5.5. Anexo I, Secção 5.4. 

Anexo I, Secção 5.6. Anexo I, Secção 5.5. 

Anexo I, Secção 5.7. Anexo I, Secção 5.6. 

Anexo I, Parte 6 Anexo I, Parte 6 

Anexo I, Secção 6.1. Anexo I, Secção 6.1. 

Anexo I, Secção 6.1.1. Anexo I, Secção 4.1.1., alínea g) 

Anexo I, Secção 6.1.2. Anexo I, Secção 6.1.1. 

Anexo I, Secção 6.1.3. Anexo I, Secção 6.1.2. 

Anexo I, Secção 6.2. Anexo I, Secção 6.2. 
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Anexo I, Secção 6.2.1. Anexo I, Secção 6.2. 

Anexo I, Secção 6.2.2. Anexo I, Secção 6.2. 

Anexo I, Secção 6.2.3. Anexo I, Secção 6.3.1. 

Anexo I, Secção 6.3. Anexo I, Secção 6.3.2. 

Anexo I, Secção 6.3.1. Anexo I, Secção 6.3.2., terceiro parágrafo 

Anexo I, Secção 6.3.2. Anexo I, Secção 6.3.2., quarto parágrafo 

Anexo I, Secção 6.3.3. Anexo I, Secção 6.3.2., primeiro parágrafo 

Anexo I, Secção 6.4.1. Anexo I, Secções 4.1.2.1., 4.1.2.3. e 6.1.1. 

Anexo I, Secção 6.4.2. Anexo I, Secção 6.3.1. 

Anexo I, Secção 6.5. Anexo I, Secção 6.5. 

Anexo II, Partes A e B Anexo II, Parte A 

Anexo II, Parte C - 

Anexo III Anexo III 

Anexo IV.A.1 (1.1. to 1.4) Anexo IV.1 (1.1. to 1.4) 

Anexo IV.A.2 Anexo IV.2 

Anexo IV.A.3 Anexo IV.3 

Anexo IV.A.4 Anexo IV.4 (4.1 e 4.2) 

Anexo IV.A.5 Anexo IV.5 
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Anexo IV.A.6 Anexo IV.6 

Anexo IV.A.7 Anexo IV.7 

Anexo IV.A.8 Anexo IV.8 

Anexo IV.A.9 Anexo IV.9 

Anexo IV.A.10 Anexo IV.10 

Anexo IV.A.11 Anexo IV.11 

Anexo IV.A.12 (primeiro e segundo 
travessões) 
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I. Introdução 

 

1. Em 26 de Janeiro de 2001  a Comissão apresentou uma proposta 1 de directiva do 

Parlamento  Europeu e do Conselho relativa às máquinas e que altera a 

Directiva 95/16/CE, com base no artigo 95.º do Tratado CE. 

 

 2. Em 12 de Setembro de 2001, o Comité Económico e Social emitiu parecer 2. 

 

 3. O Parlamento Europeu emitiu parecer em primeira leitura em 4 de Julho de 2002 3. 

 

4. O Conselho aprovou a sua posição comum em conformidade com o artigo 251.º do 

Tratado CE em 18 de Julho de 2005. 

 

II. Objectivos 

 

 Este projecto de directiva altera a Directiva 95/16/CE e destina-se a actualizar as prescrições 

técnicas, designadamente tornando o âmbito de aplicação da directiva extensivo às máquinas 

portáteis de carga explosiva e aos elevadores de estaleiro. 

 

III. Análise da Posição Comum, tal como consta do doc. 5786/05 

 

 1. Introdução 

 

 O Conselho procedeu a uma profunda reformulação da proposta, sendo algumas 

alterações efectuadas com o objectivo de garantir a coerência da terminologia 

utilizada. 

                                                           
1  JO C 154 de 29.5.2001, p. 164. 
2  Parecer do CES 1112/2001, OJ C 311 de 7.11.2001, p. 1. 
3  Doc. 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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O longo debate realizado, durante mais de três anos nas instâncias preparatórias do 

Conselho, permitiu incluir todos os elementos previsíveis susceptíveis de impedir que 

este texto legislativo se torne rapidamente obsoleto. 

 

2. Novos elementos incluídos na Posição Comum relativamente à proposta da 

Comissão 

 

Na sua posição comum, o Conselho: 

 

– introduziu alterações ao âmbito de aplicação da directiva (artigo 1.º)  aditando 

diversos pontos, alguns dos quais foram anteriormente referidos apenas nos anexos; 

– aditou algumas categorias de produtos àqueles que estavam excluídos do âmbito de 

aplicação, tais como diversos meios de transporte, a fim de evitar a sobreposição 

com outras directivas e as máquinas especialmente concebidas e construídas para 

efeitos de investigação ou para utilização temporária nos laboratórios (artigo 1.º); 

– elaborou uma lista indicativa dos componentes de segurança referida na alínea c) do 

artigo 2.ºque pode ser alterada através de um procedimento de comitologia 

(artigo 22.º) criando um novo "Comité Máquinas". 

– reformulou grande parte do anexo sobre os requisitos de saúde e segurança; 

– acrescentou um quadro de correspondência entre a Directiva 98/37/CE e a presente 

directiva, a fim de facilitar a aplicação, mesmo quando o conteúdo das partes 

correspondentes não é idêntico; 

– introduziu uma série de alterações terminológicas em todo o texto. 

 

Alterações integralmente retomadas na posição comum do Conselho  

 

Alteração 16 relativa às referências à Directiva 92/59/CEE; 

Alteração 18 relativa às restrições à livre circulação de mercadorias; 

Alteração 42 aditamento das fases de transporte em que os riscos devem ser eliminados; 

Alteração 74 relativa à inclusão do designação e endereço do mandatário do fabricante 

apenas no caso de ser pertinente. 
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Alterações parcialmente incluídas ou reformuladas pelo Conselho  

 

Alteração 15 relativa a definições, em que as definições de quase-máquinas, 

componente de segurança e outras definições constantes desta alteração foram incluídas 

pelo Conselho; 

Alteração 23 relativa ao procedimento de avaliação da conformidade; 

Alteração 27  relativa à marcação CE ; 

Alteração 31 relativa à obrigação de os funcionários nacionais e os da Comissão 

respeitarem a confidencialidade profissional; 

Alteração 49 relativa aos protectores fixos, que foi reformulada; 

Alteração 56 relativa à marcação, que foi parcialmente incluída; 

Alteração 57 relativa à utilização das línguas e instruções; 

Alteração 66 que especifica o modo como devem ser indicadas as informações para os 

acessórios de elevação 

Alteração 75 apenas na parte em que se firma que as referências às directivas aplicadas 

devem ser claramente indicadas com remissões para o Jornal Oficial. 

 

Alterações não aceitáveis para a Comissão e por conseguinte não incluídas pelo 

Conselho 

 

Alteração 1 relativa à melhoria da prestação ambiental  das máquinas; 

Alteração 4 relativa à não aplicação das disposições da directiva em determinadas 

circunstâncias; 

Alteração 5 relativa aos materiais para feiras e parques de atracções fixo e moveis; 

Alterações 6 e 11 relativas à marcação CE; 

Alterações. 7 e 8 relativas à certificação voluntária e aos regimes de marcação; 

Alterações 9, 20 e 32 relativas à comitologia; 

Alteração 10 relativa aos dispositivos de alta tensão; 

Alteração 12 relativa ao aumento da segurança em relação a aparelhos usados; 

Alteração13 relativa a codificação de actos jurídicos futuros; 

Alteração 19 relativas às normas harmonizadas para o fabrico das máquinas; 
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 Alterações 24, 26 e 30 relativas à análise de riscos e processo de avaliação da 

conformidade; 

Alteração 25 relativa às quase-máquinas; 

Alterações 28 e 29 relativas à vigilância de mercado; 

Alterações 33 e 37 relativas à definição de "ascensor"; 

Alterações 34 relativa à avaliação, efectuada pela Comissão, das diferentes exigências 

no âmbito da "nova abordagem"; 

Alteração 35 relativa à entrada em vigor da futura directiva; 

Alterações 39 relativa à substituição do termo "Comunidade" por "União Europeia", em 

todo o texto; 

Alteração 40 relativa à referência à "proporcionalidade económica"; 

Alteração 44 relativa às obrigações do fabricante durante o manuseamento ou transporte 

das máquinas; 

Alteração 36 relativa aos sistemas de comando; 

Alteração  48 relativa à estabilidade das máquinas; 

Alteração 50 relativa aos bancos das máquinas; 

Alteração 55 relativa à circulação das pessoas expostas; 

Alteração 58 relativa ao conteúdo dos manuais de instrução; 

Alteração 60 relativa às vibrações; 

Alteração 38 relativa à definição de "linga"; 

Alteração 65 relativa à concepção dos elevadores de carga; 

Alteração 67 relativa à concepção dos órgãos de serviço; 

Alteração 70 relativa aos órgãos de serviço; 

Alterações 71 e 73 relativas aos elevadores de estaleiro; 

Alteração 77 relativa ao dossier técnico disponível ; 

Alteração 78 e 79 relativas ao fabrico em série de máquinas idênticas; 

Alteração 82 relativa às pessoas responsáveis pelo cumprimento da obrigação referida 

no artigo 12.º da proposta (avaliação da conformidade); 

Alteração 83 relativa à compilação de uma base de dados de máquinas que garantem um 

ambiente de trabalho são e seguro. 
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Alterações não aceitáveis para o Conselho 

 

Alterações 2 e 3 relativas à exclusão das instalações fabris e dos dispositivos médicos; 

Alterações 17 e 82 relativa ao procedimento de avaliação da conformidade; 

Alteração 22 relativa à análise de riscos; 

Alteração 31 relativa ao sigilo em matéria profissional; 

Alteração 45 e 36 relativas às situações perigosas; 

Alteração 47 relativa à aplicabilidade dos requisitos relativos a acções que envolvam 

máquinas; 

Alteração 59 relativa aos procedimentos de medição; 

Alterações 61 e 38 relativas às definições de acessórios de elevação; 

Alteração 62 relativa às provas estáticas e dinâmicas; 

Alteração 63 relativa aos órgãos de serviço; 

Alteração 64 relativa à carga das máquinas; 

Alteração 69 relativa à marcação; 

Alteração 72 relativa ao volume percorrido; 

Alteração 76 relativa às técnicas utilizadas para a aposição da marcação CE; 

Alteração 80 relativa à coordenação obrigatória. 

 

 

IV. Conclusão 

 

O texto foi alterado pelo Conselho de tal forma que uma comparação directa com a proposta 

original pode não ser adequada. 

A reformulação foi considerada essencial para atingir três objectivos: 

– garantir a coerência da terminologia em todo o projecto, facilitando a assim a sua 

aplicação; 

– responder às preocupações das partes interessadas do sector industrial que deverão 

aplicá-lo; 

– permitir uma transição fácil da directiva actualmente em vigor para a presente directiva. 

Tal explica igualmente a forma como foram tidas em conta as alterações do Parlamento 

Europeu dado que muitas delas deixaram de ser pertinentes depois da primeira reformulação. 
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de: Secretariado-Geral do Conselho 
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e que altera a Directiva 95/16/CE [primeira leitura] 
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a) da posição comum 
b) da nota justificativa do Conselho 
= Declarações 

 
 

1. Declaração do Conselho e da Comissão relativa à alínea e) do n.º 2 do artigo 1.º 

 

"O Conselho e a Comissão declaram que, no intuito de abranger todos os aspectos 

relacionados com a saúde e com a segurança dos tractores agrícolas e florestais numa 

directiva de harmonização, deve ser alterada a Directiva 2003/37/CE relativa à 

homologação de tractores agrícolas e florestais, seus reboques e máquinas intermutáveis 

rebocadas, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destes veículos a fim de 

abordar todos os riscos pertinentes considerados na directiva relativa às máquinas. 

Esta alteração da Directiva 2003/37/CE deve incluir uma alteração da directiva relativa 

às máquinas no sentido de suprimir a expressão "para os riscos" no primeiro travessão 

da alínea e) do n.º 2 do artigo 1.º." 
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2. Declaração da Comissão relativa ao artigo 7.º 

 

"A Comissão declara que envidará todos os esforços, no contexto da conclusão dos mandatos de 

normalização a que se refere a alínea 1) do artigo 2.º, a fim de que, para cada norma cujas 

referências são publicadas no Jornal Oficial da União Europeia, sejam disponibilizadas aos seus 

potenciais utilizadores informações que indiquem a relação entre as cláusulas nela previstas e os 

requisitos essenciais de saúde e de segurança. No âmbito da revisão da "nova abordagem", será 

ainda esclarecida a forma como esses requisitos de informação harmonizados devem ser 

implementados ao nível horizontal para todas as directivas da "nova abordagem." 

 

3. Declaração da Comissão relativa ao n.º 3 do artigo 16.º 

 

"Sem prejuízo do respeito da legislação comunitária, a Comissão, clarificará no âmbito da revisão 

da nova abordagem, as condições em que serão apostas outras marcações relacionadas com a 

marcação "CE", quer sejam nacionais, europeias ou privadas." 
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 

nos termos do segundo parágrafo do n.° 2 do artigo 251.° do Tratado CE 
 

relativa à  
 

posição comum do Conselho sobre a adopção de uma directiva do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa às máquinas e que altera a Directiva 95/16/CE 

1. ANTECEDENTES 

Data de transmissão da proposta ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu [COM(2000) 899 - 2001/0004 (COD)] em conformidade 
com o artigo 95.º do Tratado: 

26 de Janeiro de 2001

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 12 de Setembro de 2001

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 4 de Julho de 2002

Data de transmissão da proposta alterada [COM(2003) 48 - 
2001/0004 (COD)]: 

11 de Fevereiro de 2003

Data de adopção da posição comum do Conselho: 18 de Julho de 2005

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

A proposta inicial tinha por objectivo assegurar a livre circulação dos produtos 
visados, garantindo um nível elevado de protecção nos domínios da saúde, segurança 
e defesa do consumidor. Os produtos visados são sobretudo máquinas e produtos 
utilizados em associação com as máquinas. 

Em consonância com as conclusões do relatório Molitor de 1994, o objectivo da 
proposta inicial era fornecer uma melhor definição de vários conceitos, clarificar 
certos aspectos e assegurar de forma mais eficaz a sua aplicação uniforme. Para esse 
efeito, as explicações relativas aos procedimentos de avaliação da conformidade e de 
vigilância do mercado foram aperfeiçoadas, evitando interpretações divergentes 
desses procedimentos. 
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A proposta inicial de revisão da directiva relativa às máquinas foi preparada com 
base nas propostas redigidas por um grupo de peritos independentes de alto nível, 
provenientes de vários sectores. Teve igualmente em conta a experiência adquirida 
durante a aplicação prática da Directiva 89/392/CEE alterada1. 

Os elementos principais da proposta inicial eram os seguintes: 

• Melhor definição do âmbito de aplicação da directiva, clarificação da fronteira 
entre esta e outras directivas, em particular a directiva “baixa tensão2” e a 
directiva “ascensores3”, e uma descrição mais clara do conceito de 
“quase-máquina”. 

• Reforço das disposições relativas à vigilância do mercado e à notificação dos 
organismos de avaliação da conformidade. 

• Introdução de um procedimento relativo à garantia de qualidade completa para 
certas categorias de máquinas. 

Na proposta alterada, a Comissão incorporou muitas das sugestões do Parlamento 
Europeu, com vista a melhorar a directiva. 

3. OBSERVAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO COMUM 

3.1. Observações gerais sobre a posição comum 

O Conselho adoptou por unanimidade a posição comum. 

Esta introduz diversas alterações na proposta alterada da Comissão, as quais 
contribuem para melhorar significativamente o texto, mantendo, em simultâneo, os 
objectivos iniciais de clarificação e simplificação da sua aplicação.  

As principais alterações propostas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura, - 
como a introdução da autocertificação através de uma declaração de conformidade 
passada pelo fabricante em vez da certificação por terceiros para máquinas que 
apresentem um nível de risco mais elevado no caso da aplicação integral de normas 
harmonizadas, e o reforço dos requisitos aplicáveis aos organismos notificados – 
estão presentes na posição comum. 

                                                 
1 Directiva 89/392/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1989, relativa à aproximação das legislações dos 

Estados-Membros respeitantes às máquinas, JO L 183 de 29.6.1989, p. 9. Esta directiva foi codificada 
pela Directiva 98/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às máquinas, JO L 331 de 23.7.1998, p. 
1. Directiva alterada pela Directiva 98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 331 de 
7.12.1998, p. 1). 

2 Directiva 73/23/CEE do Conselho, de 19 de Fevereiro de 1973, relativa à harmonização das legislações 
dos Estados-Membros no domínio do material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos 
limites de tensão, JO L 77 de 26.3.1973, p. 29. Directiva alterada pela Directiva 93/68/CEE (JO L 220 
de 30.8.2003, p. 1). 

3 Directiva 95/16/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho de 1995, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos ascensores, JO L 213 de 7.9.1995, 
p. 1. Directiva alterada pelo Regulamento n.º 1882/2003 (JO L 284 de 31.10.2003, p. 1). 
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Muitas das alterações introduzidas na posição comum dizem respeito à melhoria da 
apresentação do texto ou constituem reformulações do mesmo que não alteram o 
significado fundamental ou a aplicação prática da directiva. 

Adaptou-se, em particular, a apresentação gráfica do anexo I relativo aos requisitos 
essenciais de segurança e de saúde, por forma a adequá-la o máximo possível à 
apresentação gráfica da actual directiva. Além disso, os requisitos essenciais de 
segurança e de saúde dos capítulos 7 e 8 do anexo I da proposta alterada foram 
englobados nos capítulos 4 e 6 relativos a operações de elevação e de elevação de 
pessoas. 

3.2. Alterações do Parlamento Europeu incluídas na íntegra, em parte ou em 
princípio na proposta alterada e incluídas na íntegra, em parte ou em princípio 
na posição comum 

As seguintes alterações foram incluídas na posição comum, em alguns casos com 
modificações: 

alteração 14, relativa ao âmbito de aplicação e às exclusões do âmbito (em parte); 
alteração 15, relativa às definições (em parte), alteração 16 relativa à referência à 
Directiva 92/59/CEE (na íntegra); alterações 17 e 82, relativas às obrigações em 
matéria de colocação no mercado e em serviço (em parte); alteração 18, relativa à 
livre circulação (na íntegra); alteração 22, relativa à avaliação da conformidade (em 
princípio, mas introduzida no ponto "princípios gerais" do anexo I); alteração 23, 
relativa à avaliação da conformidade (na íntegra); alteração 27, relativa à marcação 
CE (em parte); alteração 30, relativa aos organismos notificados (em princípio); 
alterações 36 e 45, relativas à segurança e fiabilidade dos sistemas de comando (em 
parte); alteração 41, relativa às definições do anexo I (em parte); alteração 42, 
relativa aos princípios de integração da segurança (na íntegra); alteração 49, relativa 
aos protectores fixos (em parte); alteração 51, relativa aos perigos decorrentes da 
energia eléctrica (em princípio), alteração 56, relativa à marcação das máquinas (em 
parte); alteração 74, relativa à declaração de conformidade (em princípio); alteração 
75, relativa à declaração de conformidade (em parte); e alteração 80, relativa aos 
critérios mínimos para a notificação dos organismos (em parte). 

3.3. Alterações do Parlamento Europeu incluídas na íntegra, em parte ou em 
princípio na proposta alterada mas excluídas da posição comum 

As seguintes alterações foram incluídas na proposta alterada, não tendo sido, 
contudo, retomadas na posição comum enquanto tal: 

alteração 2, relativa ao considerando que justifica a exclusão das instalações 
industriais; alteração 3, relativa ao considerando que justifica a exclusão dos 
dispositivos médicos; alteração 47, relativa à estabilidade; alteração 59, relativa ao 
manual de instruções das máquinas mantidas em posição e/ou guiadas à mão; 
alteração 62, relativa às provas estáticas e dinâmicas das máquinas de elevação; 
alteração 63, relativa aos órgãos de comando dos movimentos das máquinas de 
elevação; alteração 64, relativa ao controlo das solicitações das máquinas de 
elevação; alteração 66, relativa à marcação de correntes e cabos; alteração 69, 
relativa à marcação das máquinas destinadas à elevação de pessoas; alteração 72, 
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relativa aos dispositivos de protecção dos elevadores de estaleiro; e alteração 76, 
relativa à marcação CE. 

3.4. Alterações do Parlamento Europeu excluídas da proposta alterada e da posição 
comum 

As seguintes alterações não foram incluídas na proposta alterada nem retomadas na 
posição comum: 

alteração 1, relativa ao considerando sobre as prestações em termos de ambiente; 
alteração 4, relativa ao considerando sobre máquinas que não apresentam nenhum 
risco; alteração 5, relativa ao considerando sobre os equipamentos destinados a feiras 
e parques de atracções; alterações 6, 7, 8 e 11, relativas aos considerandos sobre 
marcação CE e sistemas de certificação e de marcação voluntária; alterações 9, 20 e 
32, relativas aos considerandos sobre comitologia; alteração 10, relativa ao 
considerando sobre aparelhos e instalações de alta tensão; alteração 12, relativa ao 
considerando sobre aparelhos usados; alteração 13, relativa ao considerando sobre 
versões consolidadas dos textos jurídicos; alteração 19, relativa às normas 
harmonizadas; alteração 24, relativa à avaliação da conformidade; alteração 25, 
relativa às quase-máquinas; alteração 26, relativa aos organismos notificados; 
alterações 28 e 29, relativas à vigilância do mercado; alteração 31, relativa à 
confidencialidade; alterações 33 e 37, relativas à directiva “ascensores”; alteração 34, 
relativa à avaliação do conceito da “nova abordagem”; alteração 35, relativa à 
entrada em vigor da directiva; alteração 40, relativa às observações preliminares do 
anexo I; alteração 44, relativa ao manuseamento e ao transporte das máquinas; 
alteração 50, relativa aos bancos das máquinas; alteração 55, relativa à circulação 
sem entraves das pessoas expostas; alteração 58, relativa ao conteúdo do manual de 
instruções; alteração 60, relativa aos requisitos em matéria de vibrações; alteração 
65, relativa aos elevadores; alteração 67, relativa à concepção dos órgãos de serviço 
destinados à elevação ou transporte de pessoas; alteração 70, relativa às máquinas 
destinadas à elevação de pessoas com mobilidade reduzida; alterações 71 e 73, 
relativas aos elevadores de estaleiro; alteração 77, relativa ao dossier técnico; 
alteração 78, relativa ao anexo IX; alteração 79, relativa ao anexo X; e alteração 83, 
relativa ao considerando sobre a criação de uma base de dados. 

3.5. Alterações do Parlamento Europeu excluídas da proposta alterada mas 
retomadas na posição comum 

As seguintes alterações não foram incluídas na proposta alterada, mas foram 
retomadas na posição comum: 

alteração 48, relativa às exigências aplicáveis aos protectores e dispositivos de 
protecção, e parte da alteração 57, relativa ao manual de instruções, que suprime o 
requisito segundo o qual “o conteúdo do manual de instruções deve limitar-se à 
máquina em causa”. 
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3.6. Outras alterações introduzidas pela posição comum do Conselho relativamente 
à proposta alterada 

Alterações aos considerandos 

O considerando 1 da proposta alterada foi ligeiramente alterado, a fim de o tornar 
mais claro. 

O considerando 4 da proposta alterada foi suprimido, uma vez que deixou de ser 
válido em virtude das alterações ao texto da posição comum. 

Os considerandos 6 e 7 da proposta alterada não foram incluídos na posição comum. 

O considerando 8 da proposta alterada foi dividido, passando a figurar como 
considerandos 5 e 6 na posição comum. O novo considerando 6 da posição comum 
foi alterado por motivos de clareza. 

O considerando 9 da proposta alterada foi considerado supérfluo, tendo, por 
conseguinte, sido suprimido. 

Foi aditado à posição comum um novo considerando 7, que clarifica a relação com a 
Directiva 89/655/CEE do Conselho. 

Foi aditado à posição comum um novo considerando 11 relativo ao artigo 9.º. 

O considerando 13 da proposta alterada foi ligeiramente alterado na posição comum. 

O considerando 14 da proposta alterada foi ligeiramente alterado na posição comum. 

O considerando 19 foi ligeiramente alterado, a fim de reflectir as alterações 
efectuadas ao artigo 16.º na posição comum. 

O considerando 24 da proposta alterada foi modificado, passando a figurar como 
considerando 28 na posição comum. 

O considerando 27 da proposta alterada foi modificado em conformidade com um 
texto normalizado acordado a nível interinstitucional, passando a figurar como 
considerando 26 na posição comum. 

Foi aditado à posição comum um novo considerando 27, no qual se incentiva os 
Estados-Membros a elaborar e divulgar publicamente quadros que ilustrem a 
correspondência entre a directiva e as respectivas medidas de transposição. 

Alterações aos artigos 

O n.º 1 do artigo 1.º da proposta alterada foi modificado na posição comum, a fim de 
enumerar sem ambiguidade todas as categorias de produtos abrangidas pela directiva. 

O n.º 2 do artigo 1.º da proposta alterada foi modificado na posição comum, a fim de 
clarificar o âmbito da directiva: 
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– eliminando exclusões supérfluas de categorias de produtos, tais como 
“componentes” comuns na alínea a), “instalações fabris na sua globalidade” na 
alínea m) e “dispositivos médicos” na alínea n), visto que nenhuma corresponde às 
categorias enumeradas no n.º 1 do artigo 1.º; 

– excluindo todas as armas na alínea d), visto que os critérios de segurança da 
directiva não são adequados para este tipo de produtos; 

– assinalando, na alínea e), que os tractores agrícolas e florestais estão excluídos 
para efeitos dos riscos cobertos pela Directiva 2003/37/CE4, a fim de melhorar a 
segurança dessas máquinas e ter em conta novos actos legislativos; 

– introduzindo, na alínea h), a exclusão de “máquinas especialmente concebidas e 
construídas para efeitos de investigação para utilização temporária em 
laboratórios”, às quais não se afigura razoável aplicar a directiva; 

– suprimindo, na alínea l) da proposta alterada, os “motores de qualquer tipo”, uma 
vez que estes estão incluídos na categoria “quase-máquina”. 

O artigo 2.º da proposta alterada foi modificado na posição comum, a fim de reforçar 
a clareza jurídica e a inteligibilidade e de propiciar uma maior coerência com os 
princípios da “nova abordagem”: 

– o significado da frase introdutória foi clarificado, por forma a que, para efeitos da 
directiva, o termo “máquina” designe os produtos enumerados nas alíneas a) a f) 
do n.º 1 do artigo 1.º; 

– melhorou-se a redacção das definições de “máquina” constantes das alíneas a) e 
b) da proposta alterada, que foram incorporadas na definição constante da alínea 
a) da posição comum; 

– melhorou-se a redacção da definição de “componente de segurança” constante da 
alínea d) da proposta alterada, que passou a figurar como alínea c) na posição 
comum; além disso, a lista de componentes de segurança foi transferida para um 
novo anexo V, que passa a ter carácter indicativo na posição comum; 

– introduziu-se na posição comum, nomeadamente na alínea e), uma nova definição 
de “correntes, cabos e correias”; 

– melhorou-se a redacção da definição de “dispositivo amovível de transmissão 
mecânica”, constante da alínea f) da proposta alterada; 

– a definição de "protector dos dispositivos amovíveis de transmissão mecânica", 
constante da alínea g) da proposta alterada, foi suprimida na posição comum por 
se considerar supérflua, uma vez que constitui apenas uma das várias categorias 
de componentes de segurança; 

                                                 
4 Directiva 2003/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, relativa à 

homologação de tractores agrícolas ou florestais, seus reboques e máquinas intermutáveis rebocadas, e 
dos sistemas, componentes e unidades técnicas destes veículos e que revoga a Directiva 74/150/CEE, 
JO L 171 de 9.7.2003, p. 1. Directiva com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 2004/66/CE do 
Conselho (JO L 168 de 1.5.2004, p. 35). 
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– a definição de "aparelho portátil de carga explosiva", constante da alínea h) da 
proposta alterada, foi suprimida na posição comum por se considerar supérflua, 
uma vez que constitui apenas uma das várias categorias de máquina; 

– melhorou-se a redacção da definição de “quase-máquina”, constante da alínea i) 
da proposta alterada, para que se adeqúe melhor ao conceito de “máquina”, 
passando a figurar como alínea g) na posição comum; 

– a fim de reflectir com maior exactidão a realidade do mercado dos produtos 
abrangidos pela directiva relativa às máquinas, alterou-se a redacção da definição 
de “colocação no mercado” constante da alínea j) da proposta alterada, que passa 
a figurar como alínea h) na posição comum; 

– melhorou-se a redacção da definição de “fabricante” constante da alínea k) da 
proposta alterada, que passa a figurar como alínea i) na posição comum; 

– modificou-se a redacção da definição de “entrada em serviço” constante da alínea 
m) da proposta alterada por se considerar supérflua a parte final, passando esta 
definição a figurar como alínea k) na posição comum; 

– melhorou-se a redacção da definição de “norma harmonizada” constante da alínea 
n) da proposta alterada, que passou a figurar como alínea l) na posição comum; 

Melhorou-se a redacção do artigo 3.º da proposta alterada. 

Melhorou-se a redacção do artigo 4.º da proposta alterada. 

Melhorou-se a redacção do artigo 5.º da proposta alterada. 

Melhorou-se a redacção do artigo 6.º da proposta alterada. 

O artigo 8.º da proposta alterada foi modificado, tendo em conta as alterações à lista 
de componentes de segurança constante da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º, 
transferindo as medidas a que se faz referência na alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do 
procedimento de regulamentação para o procedimento consultivo previsto no n.º 2 do 
artigo 8.º e suprimindo as medidas constantes das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 
8.º, por se terem tornado supérfluas em virtude das alterações ao anexo I. Devido a 
estas alterações, a alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º da proposta alterada passa a ser a 
alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo.  

O artigo 9.º da proposta alterada foi modificado, a fim de tornar o procedimento mais 
claro. Em especial, a posição comum estabelece, como condição para a adopção de 
medidas específicas, que, de acordo com o procedimento referido no artigo 10.º, a 
Comissão considere que uma norma harmonizada não satisfaz inteiramente os 
requisitos essenciais de saúde e de segurança por ela abrangidos, ou que, de acordo 
com o procedimento referido no artigo 11.º, a Comissão considere justificada a 
existência de uma cláusula de salvaguarda relativamente a um produto. 

O artigo 11.º da proposta alterada foi modificado para que as partes interessadas 
possam ser mais bem informadas da decisão da Comissão quanto ao carácter 
justificado ou injustificado das medidas adoptadas pelo Estado-Membro. 
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O artigo 12.º da proposta alterada foi modificado, a fim de melhorar a inteligibilidade 
e a aplicação prática da directiva: 

– modificou-se a redacção do n.º 1 da proposta alterada, a fim de tomar em 
consideração as alterações aos procedimentos; 

– o procedimento constante do n.º 2 da proposta alterada foi suprimido por se 
considerar demasiado burocrático; 

– melhorou-se a redacção do n.º 3 da proposta alterada, que passou a figurar como 
n.º 2 na posição comum; 

– melhorou-se a redacção do n.º 4 da proposta alterada, suprimiu-se a alternativa 
constante da alínea b) “procedimento de adequação às normas harmonizadas 
previsto no Anexo IX”, por não trazer qualquer valor acrescentado, e este número 
passou a figurar como n.º 3 na posição comum; 

– melhorou-se a redacção do n.º 5 da proposta alterada, que passou a figurar como 
n.º 4 na posição comum. 

Melhorou-se a redacção do artigo 13.º da proposta alterada, tendo a posição comum 
aditado requisitos que garantem uma melhor rastreabilidade e mais segurança 
jurídica. 

Melhorou-se a redacção do artigo 14.º da proposta alterada. 

Modificou-se o artigo 15.º da proposta alterada, suprimindo para tal o segundo 
parágrafo. 

Melhorou-se a redacção do artigo 16.º da proposta alterada, a fim de facilitar a sua 
aplicação prática. 

Melhorou-se a redacção do artigo 17.º da proposta alterada. 

Melhorou-se a redacção do artigo 18.º da proposta alterada. 

A posição comum aditou um n.º 2 ao artigo 19.º, a fim de salientar a importância da 
coordenação da vigilância do mercado. 

O artigo 22.º da proposta alterada foi modificado em conformidade com uma 
disposição normalizada acordada a nível interinstitucional. 

Melhorou-se a redacção do artigo 24.º da proposta alterada, que foi também objecto 
de modificação, a fim de estabelecer limites inequívocos em relação a outras 
directivas e harmonizar a terminologia entre a directiva relativa às máquinas e a 
directiva relativa aos ascensores. 

Melhorou-se a redacção do artigo 25.º da proposta alterada. 

O artigo 26.º da proposta alterada foi modificado em conformidade com uma fórmula 
normalizada acordada a nível interinstitucional. 
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Foi aditado à posição comum um novo artigo 27.º, a fim de facilitar a eliminação 
gradual das disposições nacionais aplicáveis aos aparelhos portáteis de fixação e 
outras máquinas de impacto. 

Alterações aos anexos 

As “observações preliminares” do anexo I da proposta alterada passaram a 
designar-se “princípios gerais" e a sua redacção foi melhorada na posição comum; 
além disso, o ponto 1 da posição comum especifica o processo iterativo de avaliação 
e redução dos riscos. 

No ponto 1.1.1 do anexo I da proposta alterada, as definições foram modificadas por 
forma a uniformizá-las com a terminologia estabelecida utilizada no domínio da 
normalização, tendo-se aditado na posição comum, para efeitos de clareza, as 
definições de "utilização prevista" e "má utilização razoavelmente previsível". 

Na posição comum, melhorou-se a redacção do ponto 1.1.2 do anexo I – “Princípios 
de integração da segurança” - da proposta alterada. 

O ponto 1.1.3 do anexo I da proposta alterada – “Ergonomia” - foi modificado, 
passando a figurar como ponto 1.1.6 na posição comum. 

O ponto 1.1.5 do anexo I da proposta alterada – “Iluminação” - foi ligeiramente 
modificado, passando a figurar como ponto 1.1.4 na posição comum. 

A redacção do ponto 1.1.6 do anexo I da proposta alterada – “Concepção da máquina 
com vista ao seu manuseamento” - foi modificada, passando este ponto a figurar 
como ponto 1.1.5 na posição comum. 

Tendo em conta a experiência de aplicação da directiva, a posição comum melhorou 
a definição do conceito de “segurança e fiabilidade dos sistemas de comando” 
constante do ponto 1.2.1 do anexo I da proposta alterada. 

Tendo em conta a experiência adquirida durante a aplicação prática da directiva, a 
posição comum modificou o ponto 1.2.2 do anexo I da proposta alterada – “Órgãos 
de comando” – , cujo título passou a designar-se "Dispositivos de comando". 

O ponto 1.2.3 do anexo I da proposta alterada – “Arranque” - foi modificado na 
posição comum, tendo em conta a prática industrial. 

O ponto 1.2.4 do anexo I da proposta alterada – “Paragem” - foi modificado e o 
ponto 1.2.4.2 – “Paragem por razões operacionais” – foi aditado à posição comum, a 
fim de facilitar as práticas industriais seguras.  

O ponto 1.2.5 do anexo I da proposta alterada – “Selector de modo de comando ou 
de funcionamento” – passou a designar-se “Selecção de modos de comando ou de 
funcionamento” e foi ligeiramente modificado na posição comum. 

O ponto 1.2.6 do anexo I da proposta alterada – “Avaria do circuito de alimentação 
de energia” – foi aprofundado de forma pormenorizada na posição comum. 



 

PT 11   PT 

O ponto 1.2.7 do anexo I da proposta alterada – “Avaria do circuito de comando”—
foi suprimido por se considerar que o novo ponto 1.2.1 da posição comum - 
“Segurança e fiabilidade dos sistemas de comando” – garante uma cobertura 
adequada do risco. 

O ponto 1.2.8 do anexo I da proposta alterada – “Software”—foi suprimido por se 
considerar que o novo ponto 1.7.1.1 da posição comum - “Informações e dispositivos 
de informação” – garante uma cobertura adequada do risco. 

A redacção do ponto 1.3 do anexo I da proposta alterada – “Medidas de protecção 
contra riscos de natureza mecânica” - foi modificada na posição comum, por motivos 
de clareza. 

A redacção do ponto 1.4 do anexo I da proposta alterada – “Características exigidas 
para os protectores e os dispositivos de protecção” - foi modificada na posição 
comum, por motivos de clareza. 

O ponto 1.5 do anexo I da proposta alterada – “Características exigidas para os 
postos de trabalho e/ou de condução” - foi modificado e esclarecido, por se 
considerar que algumas partes estavam já abrangidas pelo novo ponto 1.2 da posição 
comum – “Sistemas de comando”. O texto resultante passou a figurar nos pontos 
1.1.7 – “Posto de trabalho” - e 1.1.8 – “Assentos” - da posição comum. 

A redacção do ponto 1.6 do anexo I da proposta alterada – “Riscos devidos a outros 
perigos” - foi melhorada, passando este ponto a figurar como ponto 1.5 na posição 
comum. Também os pontos 1.6.9 - “Riscos devidos ao ruído”, 1.6.10 - “Riscos 
devidos a vibrações”, 1.6.11 – “Riscos devidos a radiações”, 1.6.14 - “Riscos 
devidos a emissões de substâncias perigosas” e 1.6.16 - “Riscos de queda” da 
proposta alterada foram ligeiramente alterados na posição comum, a fim de os 
simplificar e de tornar a sua aplicação mais eficaz. 

A redacção do ponto 1.7 do anexo I da proposta alterada – “Manutenção” - foi 
modificada, passando este ponto a figurar como ponto 1.6 na posição comum. 

Os pontos 1.8 – “Informações, dispositivos de alerta, avisos” – e 1.9 – “Marcação 
das máquinas” - do anexo I da proposta alterada foram modificados e incorporados 
no novo ponto 1.7 - "Informações" - da posição comum, por motivos de 
simplificação e clareza. 

O ponto 1.10 do anexo I da proposta alterada – “Manual de instruções” – foi 
consideravelmente melhorado e clarificado, tendo em conta a experiência de 
aplicação prática da directiva, e incorporado no ponto 1.7, nomeadamente em 1.7.4 – 
“Manual de instruções” – da posição comum. 

O ponto 2.1 do anexo I da proposta alterada – “Máquinas agro-alimentares e 
máquinas destinadas às indústrias cosmética e farmacêutica” – foi ligeiramente 
melhorado na posição comum, tendo em conta a experiência de aplicação prática da 
directiva. 

O ponto 2.2 do anexo I da proposta alterada - “Máquinas portáteis mantidas em 
posição e/ou guiadas à mão” – foi modificado na posição comum. 
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O ponto 2.3 do anexo I da proposta alterada – “Aparelhos portáteis de carga 
explosiva” - foi modificado, passando a figurar como ponto 2.2.2 – “Aparelhos 
portáteis de fixação e outras máquinas de impacto” - na posição comum. 

A redacção do ponto 2.4 do anexo I da proposta alterada – “Máquinas para madeira e 
materiais similares” - foi modificada, passando este ponto a figurar como ponto 2.3 – 
“Máquinas para madeira e materiais com características físicas semelhantes” - na 
posição comum. 

A redacção do ponto 3.1 do anexo I da proposta alterada – “Generalidades” - foi 
modificada na posição comum. 

O ponto 3.1.2 do anexo I da proposta alterada – “Iluminação”—foi suprimido por se 
considerar que os requisitos gerais do ponto 1.1.4 da posição comum - “Iluminação” 
– garantem uma cobertura suficiente do risco. 

O ponto 3.2 do anexo I da proposta alterada – “Postos de trabalho” - foi ligeiramente 
modificado na posição comum. 

A redacção do ponto 3.3 do anexo I da proposta alterada – “Sistemas de comando” - 
foi modificada na posição comum. 

O ponto 3.4 do anexo I da proposta alterada – “Medidas de protecção contra riscos 
mecânicos” – foi modificado na posição comum, tendo em conta a experiência de 
aplicação da directiva e a fim de o simplificar e facilitar a inovação. 

A redacção do ponto 3.5 do anexo I da proposta alterada – “Medidas de protecção 
contra outros riscos” - foi modificada na posição comum. 

O ponto 3.6 do anexo I da proposta alterada – “Indicações” - foi modificado na 
posição comum. 

A redacção do ponto 4.1 do anexo I da proposta alterada – “Generalidades” – foi 
objecto de diversas modificações na posição comum. Também o ponto 4.1.1 do 
anexo I da proposta alterada – “Definições” – foi modificado na posição comum, a 
fim de o uniformizar com a terminologia estabelecida utilizada no domínio da 
normalização. As definições de “linga”, "acessório de lingagem" e “carga nominal” 
constantes da proposta alterada foram suprimidas por se considerarem supérfluas, 
tendo a definição de “habitáculo” constante do ponto 6.1.1 – “Definição” - da 
proposta alterada passado a figurar no ponto 4.1.1 – “Definições” - da posição 
comum. 

O ponto 4.1.2.1 do anexo I – “Riscos devidos a falta de estabilidade” – foi aditado à 
posição comum, por se reconhecer a sua utilidade no âmbito da Directiva 98/37/CE. 

Aditou-se ainda à posição comum o ponto 4.1.2.8 – “Máquinas que servem pisos 
fixos” – que introduz requisitos gerais úteis para estas máquinas de elevação. 

O ponto 4.1.3 do anexo I – “Adequação aos fins previstos” – foi aditado à posição 
comum, por se reconhecer a sua utilidade no âmbito da Directiva 98/37/CE. 
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O ponto 4.2.4 do anexo I da proposta alterada – “Riscos para as pessoas expostas”—
foi suprimido por se considerar o referido risco coberto pelo novo ponto 4.1.2.8 – 
“Máquinas que servem pisos fixos” - da posição comum. 

A redacção do ponto 4.3 do anexo I da proposta alterada – “Marcação” - foi 
modificada na posição comum, a fim de adequar a terminologia às normas 
actualmente utilizadas. 

A redacção do ponto 4.4 do anexo I da proposta alterada – “Manual de instruções” - 
foi modificada na posição comum, a fim de adequar a terminologia às normas 
actualmente utilizadas. 

A redacção do ponto 5 do anexo I da proposta alterada - "Exigências essenciais 
complementares de segurança e de saúde para as máquinas destinadas a ser utilizadas 
em trabalhos subterrâneos” – foi modificada na posição comum e o ponto 5.3 – 
“Iluminação” - foi suprimido, por se considerar que os requisitos gerais do ponto 
1.1.4 da posição comum - “Iluminação” – garantem uma cobertura suficiente do 
risco. 

O ponto 6.1 do anexo I da proposta alterada – “Generalidades” - foi modificado na 
posição comum, integrando as exigências gerais do capítulo 8 da proposta alterada, e 
o ponto 6.1.1 – “Definição” - da proposta alterada passou a figurar como ponto 4.1.1 
– “Definições” - da posição comum. 

O ponto 6.2 do anexo I da proposta alterada – “Órgãos de serviço” - foi ligeiramente 
modificado na posição comum. 

O ponto 6.3 do anexo I da proposta alterada – “Riscos para as pessoas que se 
encontrem no habitáculo” - foi modificado na posição comum, e o ponto 8.1 – 
“Cabina” – da proposta alterada passou a figurar no ponto 6.3.3 – “Riscos devidos à 
queda de objectos sobre o habitáculo” – na posição comum. 

O ponto 6.4 do anexo I da proposta alterada – “Máquinas que servem pisos fixos" - 
foi aditado à posição comum, introduzindo requisitos dos capítulos 7 e 8 da proposta 
alterada de forma mais genérica. 

O ponto 6.5 do anexo I da proposta alterada – “Indicações” - foi ligeiramente 
modificado na posição comum, especificando informação essencial. 

No anexo I, os requisitos essenciais de segurança e de saúde dos capítulos 7 e 8 da 
proposta alterada foram modificados, sendo enunciados sob a forma de requisitos 
mais genéricos nos capítulos 4 e 5 da posição comum. 

O anexo II – “Conteúdo das declarações” - da proposta alterada foi ligeiramente 
modificado e os requisitos constantes dos anexos VII, X e XI da proposta alterada 
passaram a figurar no ponto 2 – “Conservação da declaração” - na posição comum. 

O anexo III – “Marcação CE” – da proposta alterada foi ligeiramente modificado na 
posição comum e o requisito relativo ao número de identificação do organismo 
notificado, que anteriormente constava do anexo XI da proposta alterada, passou a 
figurar no último parágrafo do anexo III. 



 

PT 14   PT 

A redacção do anexo IV da proposta alterada - “Tipos de máquinas às quais se 
deverá aplicar um dos procedimentos referidos nos n.ºs 4 e 5.º do artigo 12.º” – foi 
modificada na posição comum; três categorias que já existiam na Directiva 98/37/CE 
– “21. Blocos lógicos destinados a desempenhar funções de segurança”, “22. 
Estruturas de protecção contra o risco de capotamento (ROPS)” e “23. Estruturas de 
protecção contra a queda de objectos (FOPS)” – foram consideradas úteis e, por 
conseguinte, aditadas à lista. 

O anexo V – “Lista indicativa dos componentes de segurança referida na alínea c) do 
artigo 2.º” – foi transferido do artigo 2.º da proposta alterada, modificando-se a sua 
redacção na posição comum. Foram, além disso, aditadas à lista indicativa da posição 
comum as seguintes categorias: “2. Dispositivos de protecção destinados a detectar a 
presença de pessoas”, “8. Dispositivos de controlo da carga e do movimento das 
máquinas de elevação”, “11. Sistemas de descarga destinados a evitar o aparecimento 
de cargas electrostáticas potencialmente perigosas”, “12. Limitadores de energia e 
dispositivos de escoamento mencionados nos pontos 1.5.7, 3.4.7 e 4.1.2.6 do 
Anexo I”, “13. Sistemas e dispositivos destinados a reduzir as emissões de ruídos e 
as vibrações”, “14. Estruturas de protecção contra o risco de capotamento (ROPS)”, 
“15. Estruturas de protecção contra a queda de objectos (FOPS)”, “16. Dispositivos 
de comando bimanuais” e “17. Componentes para máquinas concebidas para elevar 
e/ou baixar pessoas entre diferentes pisos e incluídos na seguinte lista…”. 

O anexo VI da proposta alterada – “Dossier técnico para as máquinas” – foi 
modificado tendo em conta a experiência de aplicação prática da directiva, passando 
a figurar como anexo VII na posição comum. Foi aditada à posição comum a parte B, 
que expõe os requisitos aplicáveis à “Documentação técnica pertinente para as 
quase-máquinas”. 

Modificou-se a redacção do anexo VII da proposta alterada – “Avaliação da 
conformidade do fabrico, com controlo interno, de uma máquina”, - que passou a 
figurar como anexo VIII na posição comum. Além disso, determinadas obrigações 
relativas à declaração CE de conformidade, à marcação CE e ao dossier técnico 
foram suprimidas por estarem já abrangidas pelo artigo 5.º e pelo novo anexo VII na 
posição comum. 

O anexo VIII da proposta alterada – “Avaliação da conformidade de uma máquina 
que não apresente riscos intrínsecos para a segurança e a saúde” - foi suprimido, dada 
a supressão do procedimento de avaliação da conformidade, constante do artigo 12.º, 
que fazia referência a este anexo. 

O anexo IX da proposta alterada – “Adequação de uma máquina referida no anexo 
IV às normas harmonizadas” - foi suprimido, dada a supressão do procedimento de 
avaliação da conformidade, constante do artigo 12.º, que fazia referência a este 
anexo. 

O anexo X da proposta alterada – “Exame CE de tipo de uma máquina referida no 
anexo IV” – foi modificado, passando a figurar como anexo IX – “Exame CE de 
tipo” - na posição comum. Determinadas obrigações relativas à declaração CE de 
conformidade, à marcação CE e ao dossier técnico foram suprimidas por estarem já 
abrangidas pelo artigo 5.º. Por outro lado, foram aditados requisitos relativos à 
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validade do certificado de exame CE de tipo e às responsabilidades conexas do 
fabricante e do organismo notificado. 

O anexo XI da proposta alterada – “Garantia de qualidade completa de uma máquina 
referida no anexo IV” – foi modificado, passando a figurar como anexo X – 
“Garantia de qualidade total” - na posição comum. Determinadas obrigações 
relativas à declaração CE de conformidade, à marcação CE e ao dossier técnico 
foram suprimidas por estarem já abrangidas pelo artigo 5.º e pelo novo anexo III. 

O anexo XII da proposta alterada – “Critérios mínimos que os Estados-Membros 
deverão ter em consideração para a notificação dos organismos" - foi ligeiramente 
modificado, passando a figurar como anexo XI na posição comum. 

O anexo XIII da proposta alterada – “Tabela de correspondência” -, que indica a 
correspondência entre as partes da Directiva 98/37/CE e as da directiva revista que 
versam sobre a mesma matéria, foi actualizado e passou a figurar como anexo XII na 
posição comum. 

4. CONCLUSÃO 

A Comissão entende que a posição comum aprovada por unanimidade em 
18 de Julho de 2005 esclarece uma série de questões e conceitos e melhora a 
formulação de determinados requisitos, sem alterar os objectivos nem a abordagem 
da sua proposta. Por conseguinte, a Comissão é favorável à posição comum. 

5. DECLARAÇÕES 

A Comissão emitiu as seguintes declarações: 

No que diz respeito ao primeiro travessão da alínea e) do n.º 2 do artigo 1.º, relativo à 
exclusão dos tractores agrícolas e florestais do âmbito da directiva: 

“O Conselho e a Comissão declaram que, no intuito de abranger todos os aspectos 
relacionados com a saúde e com a segurança dos tractores agrícolas e florestais 
numa directiva de harmonização, deve ser alterada a Directiva 2003/37/CE relativa 
à homologação de tractores agrícolas e florestais, seus reboques e máquinas 
intermutáveis rebocadas, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destes 
veículos, a fim de abordar todos os riscos pertinentes considerados na directiva 
relativa às máquinas. 

Esta alteração da Directiva 2003/37/CE deve incluir uma alteração da directiva 
relativa às máquinas no sentido de suprimir a expressão "para os riscos" no 
primeiro travessão da alínea e) do n.º 2 do artigo 1.º.” 
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No que diz respeito ao artigo 7.º, relativo a presunção de conformidade e normas 
harmonizadas: 

“A Comissão declara que envidará todos os esforços, no contexto da conclusão dos 
mandatos de normalização a que se refere a alínea 1) do artigo 2.º, a fim de que, 
para cada norma cujas referências são publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, sejam disponibilizadas aos seus potenciais utilizadores informações que 
indiquem a relação entre as cláusulas nela previstas e os requisitos essenciais de 
saúde e de segurança. No âmbito da revisão da "nova abordagem", será ainda 
esclarecida a forma como esses requisitos de informação harmonizados devem ser 
implementados ao nível horizontal para todas as directivas da "nova abordagem".” 

No que diz respeito ao n.º 3 do artigo 16.º, relativo à marcação CE: 

“Sem prejuízo do respeito da legislação comunitária, a Comissão, clarificará no 
âmbito da revisão da "nova abordagem", as condições em que serão apostas outras 
marcações relacionadas com a marcação "CE", quer sejam nacionais, europeias ou 
privadas.”  
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