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2. Os instrumentos de controlo devem ser facilmente legíveis. A sua iluminação deve poder ser 
regulada de modo contínuo até à extinção. As fontes de iluminação não devem ser incómodas 
nem comprometer a legibilidade dos instrumentos de controlo. 

3. Deve existir uma instalação para testar os indicadores luminosos. 

4. Deve ser possível verificar claramente se uma instalação está em serviço. Se o funcionamento 
for assinalado por meio de um indicador luminoso, este deve ser verde. 

5. As avarias e falhas das instalações para as quais está prescrita vigilância devem ser assinaladas 
por meio de indicadores luminosos vermelhos. 

6. Ao acender-se um dos indicadores luminosos vermelhos deve soar simultaneamente um sinal 
acústico. Os sinais de alarme acústicos podem ser dados por um único sinal comum. O nível de 
pressão acústica desse sinal deve ser no mínimo 3 dB(A) superior ao nível de pressão acústica 
máximo do ruído ambiente no posto de comando. 

7. O sinal de alarme acústico deve poder ser parado depois de verificada a falha ou avaria. Essa 
paragem não deve impedir o funcionamento do sinal de alarme em caso de outras avarias. Os 
indicadores luminosos vermelhos só devem apagar-se depois de eliminada a avaria. 

8. Deve haver uma comutação automática dos dispositivos de controlo e de indicação a uma outra 
fonte de energia, em caso de falha da alimentação destes. 

 

Artigo 7.04 

Requisitos específicos relativos aos dispositivos de comando, indicação e controlo das máquinas 
principais e do sistema de governo 

1. O comando e a vigilância das máquinas principais e do sistema de governo devem ser possíveis 
a partir do posto de comando. Quanto às máquinas principais munidas de um dispositivo de 
embraiagem comandável a partir do posto de comando, ou que accionem um passo de hélice 
orientável que possa ser comandado a partir do posto de comando, basta que possam ser postas 
em marcha e paradas a partir da casa das máquinas. 
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2. O comando de cada máquina principal deve ser assegurado por uma única alavanca, que se 
desloque segundo um arco de círculo situado num plano vertical sensivelmente paralelo ao eixo 
longitudinal da embarcação. O deslocamento da alavanca no sentido da proa da embarcação 
deve provocar a marcha a vante e o deslocamento no sentido da popa a marcha a ré. A 
embraiagem e a inversão do sentido da marcha devem efectuar-se a partir da posição neutra da 
alavanca. A alavanca deve prender quando se encontra na posição neutra. 

3. Em casas do leme adaptadas para a condução por radar por uma única pessoa, devem estar 
indicadas a direcção do impulso exercido sobre a embarcação pelo dispositivo de propulsão e a 
frequência de rotação da hélice ou das máquinas principais. 

4. Os indicadores e dispositivos de controlo prescritos no n.º 2 do artigo 6.07, no n.º 2 do 
artigo 8.03, e no n.º 13 do artigo 8.05, devem estar colocados no posto de comando. 

5. As embarcações com casas do leme adaptadas para a condução por radar por uma única pessoa 
devem ser comandadas por meio de uma alavanca. Esta alavanca deve poder ser manobrada 
facilmente. A posição da alavanca relativamente ao eixo longitudinal da embarcação deve 
corresponder exactamente à posição das portas do leme. Deve ser possível largar a alavanca em 
qualquer posição, sem que se altere a posição das portas do leme. Deve ser nitidamente 
perceptível a posição neutra da alavanca. 

6. Em casas do leme adaptadas para a condução por radar por uma única pessoa, se a embarcação 
estiver munida de lemes de proa ou de outro tipo particular de leme, nomeadamente para a 
marcha à ré, estes devem ser comandados por alavancas especiais que satisfaçam por analogia 
os requisitos estabelecidos no n.º 5. 

Esta prescrição aplica-se igualmente quando nos comboios são utilizados sistemas de governo 
de outras embarcações que não aquele que assegura a propulsão do comboio. 

7. Em caso de utilização de reguladores da velocidade angular, o órgão de comando da velocidade 
angular deve poder ser deixado em qualquer posição sem que a velocidade escolhida seja 
alterada. 

O sector de rotação do órgão de comando deve estar dimensionado de modo a garantir uma 
exactidão suficiente de posicionamento. A posição neutra deve distinguir-se claramente das 
outras posições. A iluminação da escala deve poder ser regulada de modo contínuo. 
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8. As instalações de comando à distância de todo o sistema de governo devem estar montadas de 
modo permanente e dispostas de modo a que o rumo escolhido seja claramente visível. Se as 
instalações de comando à distância puderem ser desligadas, devem estar providas de um 
indicador que assinale as respectivas condições de funcionamento: "em serviço" ou "fora de 
serviço". A disposição e a manobra dos elementos de comando devem ser funcionais. 

Para instalações auxiliares do sistema de governo, como os lemes de proa activos, admitem-se 
instalações de comando à distância não montadas de modo permanente, na condição de o 
comando da instalação auxiliar poder ser assumido a qualquer momento na casa do leme 
através de um dispositivo de accionamento prioritário. 

9. No caso de instalações de hélices orientáveis, jacto de água, hélices Voith-Schneider e lemes de 
proa activos, admitem-se disposições equivalentes para os dispositivos de comando, indicação 
e controlo. 

Os requisitos estabelecidos nos n.ºs 1 a 8 são aplicáveis por analogia, tendo em conta as 
características particulares e a disposição escolhida para os órgãos de comando e de propulsão 
supramencionados. A posição do indicador deverá indicar claramente, para cada instalação, a 
direcção do impulso que age sobre a embarcação ou a direcção do jacto. 

 

Artigo 7.05 

Luzes de sinalização, sinais luminosos e sinais sonoros 

1. Para efeitos do presente artigo, entende-se por 

a) "luzes de sinalização", as luzes de mastro, as luzes de borda, as luzes de popa, as luzes 
visíveis em todo o horizonte, as luzes cintilantes azuis, as luzes fortes amarelas que 
cintilam rapidamente para embarcações rápidas e as luzes azuis para o transporte de 
matérias perigosas; 

b) "sinais luminosos", as luzes que acompanham os sinais sonoros e a luz que serve o painel 
azul. 

2. Para o controlo das luzes de sinalização devem montar-se lâmpadas-piloto ou outro dispositivo 
equivalente na casa do leme, a menos que seja possível um controlo directo a partir da casa do 
leme. 
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3. Em casas do leme adaptadas para a condução por radar por uma única pessoa, para o controlo 
das luzes de sinalização e dos sinais luminosos devem montar-se lâmpadas-piloto no quadro de 
comando. Os interruptores das luzes de sinalização devem estar integrados nas lâmpadas-piloto 
ou instalados junto destas. 

A disposição e a cor das lâmpadas-piloto das luzes de sinalização e dos sinais luminosos devem 
corresponder à posição e à cor reais dessas luzes e sinais. 

O não-funcionamento de uma luz de sinalização ou de um sinal luminoso deve causar a 
extinção da lâmpada-piloto correspondente ou ser assinalado de outra maneira. 

4. Em casas do leme adaptadas para a condução por radar por uma única pessoa, deve ser possível 
activar os sinais sonoros através de um interruptor accionado pelo pé. Esta prescrição não se 
aplica ao sinal "Não aproximar!" em conformidade com a regulamentação da autoridade de 
navegação em vigor nos Estados-membros. 

5. As luzes de sinalização devem cumprir os requisitos previstos na Parte I do Anexo IX. 
 

Artigo 7.06 

Instalações de radar e indicadores da velocidade angular 

1. Os aparelhos de radar e os indicadores da velocidade angular devem ser de um tipo 
homologado pelas autoridades competentes. Devem ser respeitadas as prescrições relativas à 
instalação e ao controlo de funcionamento das instalações de radar e dos indicadores da 
velocidade angular, em conformidade com o Anexo IX. O equipamento ECDIS para águas 
interiores que pode ser operado em modo navegação deve ser considerado como aparelhos 
radar. Além disso, devem ser respeitadas as prescrições da norma ECDIS para águas interiores. 

O indicador da velocidade angular deve estar colocado em frente do timoneiro, dentro do seu 
campo de visão. 

2. Em casas do leme adaptadas para a condução por radar por uma única pessoa, 

a) o visor do radar não deve afastar-se muito do eixo de visão do timoneiro quando este se 
encontra na posição normal; 

b) a imagem do radar deve manter-se perfeitamente visível, sem necessidade de filtros ou 
máscaras, quaisquer que sejam as condições de iluminação no exterior da casa do leme; 
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c) o indicador da velocidade angular deve ser instalado imediatamente acima ou abaixo da 
imagem do radar ou integrado nesta. 

 

Artigo 7.07 

Instalações de radiotelefonia para embarcações com casa do leme adaptada para a condução por 
radar por uma única pessoa 

1. Nas embarcações cuja casa do leme está adaptada para a condução por radar por uma única 
pessoa, a recepção das redes embarcação-embarcação e das informações náuticas deve fazer-se 
por altifalante e a emissão por microfone fixo. A passagem de recepção a emissão e vice-versa 
far-se-á premindo um botão. 

Os microfones destas redes não devem poder ser utilizados para a rede de comunicações 
públicas. 

2. Nas embarcações cuja casa do leme está adaptada para a condução por radar por uma única 
pessoa e que estão equipadas com uma instalação de radiotelefonia para a rede de 
comunicações públicas, a recepção deve poder fazer-se a partir do posto do timoneiro. 

 

Artigo 7.08 

Serviço de comunicações internas a bordo 

A bordo das embarcações cuja casa do leme está adaptada para a condução por radar por uma única 
pessoa, deve existir um serviço de comunicações internas. 

Devem poder estabelecer-se as seguintes ligações fónicas a partir do posto de comando: 

a) com a proa da embarcação ou do comboio; 

b) com a popa da embarcação ou do comboio, se não for possível comunicação directa a partir 
do posto de comando; 

c) com o(s) alojamento(s) da tripulação; 

d) com a cabina do condutor. 
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Em todos os locais providos destas ligações fónicas internas, a recepção deve fazer-se por 
altifalante e a emissão por microfone fixo. A ligação com a proa e com a popa da embarcação ou do 
comboio pode ser uma ligação radiotelefónica. 
 

Artigo 7.09 

Sistema de alarme 

1. Deve existir um sistema de alarme independente que atinja os alojamentos, as casas das 
máquinas e, se for caso disso, as casas de bombas isoladas. 

2. O timoneiro deve ter ao seu alcance um interruptor que comande o sinal de alarme com as 
posições “ligado/desligado”; não são autorizados interruptores que regressem automaticamente 
à posição “desligado” quando largados. 

3. O nível de pressão acústica do sinal de alarme deve ser de pelo menos 75 dB(A) nos 
alojamentos. 

Nas casas das máquinas e nas casas das bombas o sinal de alarme deve assumir a forma de uma 
luz cintilante visível de qualquer ângulo e claramente perceptível em todos os pontos do 
recinto. 

 

Artigo 7.10 

Aquecimento e ventilação 

A casa do leme deve ser provida de um sistema regulável de aquecimento e ventilação que seja 
eficaz. 
 

Artigo 7.11 

Instalações para a manobra dos ferros de popa 

Nas embarcações e comboios com casa do leme adaptada para a condução por radar por uma única 
pessoa cujo comprimento ultrapasse 86 m ou cuja largura exceda 22,90 m, o timoneiro deve poder 
largar as âncoras de popa a partir do seu posto. 
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Artigo 7.12 

Casas do leme rebaixáveis 

As casas do leme rebaixáveis devem estar providas de um sistema de rebaixamento de emergência. 

Toda a manobra de rebaixamento deve accionar automaticamente um sinal de alarme claramente 
audível. Esta prescrição não se aplica se disposições construtivas apropriadas excluírem o risco de 
ocorrerem danos em resultado do rebaixamento. 

Deve ser possível sair sem perigo da casa do leme em todas as suas posições. 
 

Artigo 7.13 

Menção no certificado comunitário das embarcações com casa do leme adaptada para a condução 
por radar por uma única pessoa 

Quando uma embarcação satisfaz as disposições especiais previstas nos artigos 7.01, 7.04 a 7.08 e 
7.11 relativamente às casas do leme adaptadas para a condução por radar por uma única pessoa, 
deve apor-se a seguinte menção no certificado comunitário: 

"A embarcação dispõe de uma casa do leme adaptada para a condução por radar por uma única 
pessoa." 
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CAPÍTULO 8 

 
C O N S T R U Ç Ã O  D A S  M Á Q U I N A S  

 

Artigo 8.01 

Generalidades 

1. As máquinas e as instalações auxiliares devem ser concebidas, executadas e instaladas de 
acordo com a melhor prática. 

2. As instalações que necessitem de controlo constante, especialmente as caldeiras a vapor, outros 
reservatórios sob pressão e os respectivos acessórios e os ascensores devem satisfazer a 
regulamentação em vigor num dos Estados-membros da Comunidade. 

3. Apenas podem ser instalados motores de combustão interna que utilizem combustíveis com um 
ponto de inflamação superior a 55° C. 

Artigo 8.02 

Dispositivos de segurança 

1. As máquinas devem estar instaladas e montadas de maneira a serem suficientemente acessíveis 
para a sua manobra e manutenção e a não porem em perigo as pessoas afectas a essas tarefas. 
Devem estar igualmente protegidas contra um arranque não intencional. 

2. As máquinas principais, as máquinas auxiliares, as caldeiras e os reservatórios sob pressão, 
bem como os seus acessórios, devem estar munidos de dispositivos de segurança. 

3. Numa situação de emergência, os motores que accionam os ventiladores de insuflação e 
extracção devem poder ser desligados tanto do exterior dos locais onde estão instalados como 
do exterior da casa das máquinas. 

4. Se necessário, as ligações das condutas de combustível, de lubrificantes e de óleos utilizados 
nos sistemas de transmissão de energia, nos sistemas de comando e de activação, bem como 
nos sistemas de aquecimento devem ser protegidas com separadores ou de qualquer outro modo 
apropriado, por forma a evitar, tanto quanto possível, salpicos ou derrames de combustível 
sobre superfícies quentes, entradas de ar para máquinas ou outras fontes de ignição. O número 
de ligações em tais sistemas de condutas deve ser reduzido ao mínimo. 
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5. As tubagens externas de distribuição de combustível a alta pressão dos motores a gasóleo 
situadas entre as bombas de combustível de alta pressão e os injectores de combustível devem 
ser protegidas com um sistema de condutas revestidas que possa conter o combustível em caso 
de falha da tubagem de alta pressão. O sistema de condutas revestidas deve estar dotado de um 
meio que permita a recolha de derrames, devendo igualmente estar previstos dispositivos de 
alarme em caso de falha da tubagem de combustível; todavia, as máquinas com dois cilindros 
no máximo não carecem de alarme. Não é necessário aplicar o sistema de condutas revestidas a 
máquinas no convés que façam funcionar molinetes e cabrestantes. 

6. O isolamento das peças das máquinas deve satisfazer as prescrições previstas no segundo 
parágrafo do n.º 3 do artigo 3.04. 

Artigo 8.03 

Dispositivos de propulsão 

1. A propulsão da embarcação deve poder ser posta em marcha, parada ou invertida de modo 
seguro e rápido. 

2. Os níveis 

a) da temperatura da água de arrefecimento dos motores principais; 

b) da pressão do óleo de lubrificação dos motores principais e dos órgãos de transmissão; 

c) da pressão de óleo e da pressão de ar dos dispositivos de inversão dos motores principais, 
dos órgãos de transmissão reversível ou das hélices 

devem ser vigiados através de dispositivos adequados, que façam disparar um alarme quando é 
atingido um nível crítico. 

3. No caso das embarcações com uma única máquina principal, esta não deve parada 
automaticamente, excepto como medida de protecção contra velocidade excessiva. 

4. No caso das embarcações com uma única máquina principal, esta só pode estar equipada com 
um dispositivo automático de redução da velocidade da máquina se essa redução desencadear 
um sinal óptico e acústico na casa do leme e se o dispositivo de redução da velocidade da 
máquina puder ser desligado a partir do posto do timoneiro. 

5. As aberturas para a passagem dos veios devem ser concebidas de modo a que as substâncias 
poluentes para a água não possam derramar-se. 
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Artigo 8.04 

Tubos de escape dos motores 

1. Os gases de escape devem ser totalmente conduzidos para fora da embarcação. 

2. Devem ser tomadas todas as medidas necessárias para evitar a penetração dos gases de escape 
nos diversos compartimentos. Os tubos de escape que passem por alojamentos ou pela casa do 
leme devem estar envolvidos, no interior destes locais, numa manga de protecção estanque ao 
gás. O espaço entre o tubo de escape e esta manga deve estar em comunicação com o ar livre. 

3. Os tubos de escape devem estar dispostos e protegidos de modo a não poderem causar 
incêndios. 

4. Nas casas das máquinas, os tubos de escape devem estar convenientemente isolados ou 
arrefecidos. No exterior das casas das máquinas poderá ser suficiente uma protecção contra 
eventuais contactos. 

Artigo 8.05 

Reservatórios de combustível, tubagens e acessórios 

1. Os combustíveis líquidos devem ser armazenados em reservatórios de aço incorporados no 
casco ou solidamente fixados a este. Se o modo de construção da embarcação o exigir, pode ser 
utilizado um material equivalente em termos de resistência ao fogo. Estas prescrições não se 
aplicam aos reservatórios incorporados de origem em aparelhos auxiliares durante a construção 
e que tenham uma capacidade igual ou inferior a 12 litros. Os reservatórios de combustível não 
devem ter partes em comum com os reservatórios de água potável. 

2. Os reservatórios, bem como as suas tubagens e outros acessórios, devem estar instalados e 
dispostos de tal modo que nem o combustível nem os seus vapores possam penetrar 
acidentalmente no interior da embarcação. As válvulas dos reservatórios que servem para a 
extracção do combustível ou para a evacuação da água devem ser de fecho automático. 

3. Os reservatórios de combustível não podem situar-se a vante da antepara de abalroamento. 

4. Os reservatórios de combustível e os seus suportes não devem estar instalados por cima dos 
motores ou dos tubos de escape. 

5. Os orifícios de enchimento dos reservatórios de combustível devem estar claramente 
assinalados. 
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6. O tubo de enchimento dos reservatórios de combustíveis líquidos deve ter o seu orifício sobre o 
convés, excepto no caso dos reservatórios de serviço diário. O tubo de enchimento deve estar 
munido de um dispositivo de união em conformidade com a Norma Europeia EN 12 827:1999. 

 Cada reservatório deve estar munido de um tubo de ventilação que desemboque ao ar livre por 
cima do convés e esteja instalado de tal modo que nenhuma entrada de água seja possível. A 
secção do tubo de ventilação deve ser pelo menos igual a 1,25 vezes a secção do tubo de 
enchimento. 

 Quando os reservatórios estão ligados entre si, a secção do tubo de ligação deve ser pelo menos 
igual a 1,25 vezes a secção do tubo de enchimento. 

7. As tubagens para distribuição de combustíveis devem estar providas, directamente à saída dos 
reservatórios, de um dispositivo de fecho accionável a partir do convés. 

 Esta prescrição não se aplica aos reservatórios directamente instalados sobre o motor. 

8. As tubagens para distribuição de combustíveis, as suas ligações, uniões e suportes devem ser 
em materiais resistentes às solicitações mecânicas, químicas e térmicas a que poderão estar 
expostos. As tubagens de combustíveis não devem estar expostas aos efeitos nocivos do calor e 
devem poder ser controladas em todo o seu comprimento. 

9. Os reservatórios de combustível devem estar munidos de um indicador de nível adequado. Os 
indicadores de nível devem ser legíveis até ao nível de enchimento máximo. Os tubos do 
indicador de nível devem estar eficazmente protegidos contra os choques, munidos de torneiras 
de fecho automático na sua parte inferior e ligados, na sua parte superior, aos reservatórios, 
acima do nível máximo de enchimento. O material dos tubos do indicador de nível deve ser 
indeformável às temperaturas ambientes normais. Os tubos de sonda não devem terminar em 
zonas de alojamento. Os tubos de sondas que terminem numa casa das máquinas ou das 
caldeiras devem estar dotados de dispositivos de fecho automático adequados. 

10. a) Os reservatórios de combustível devem estar dotados de dispositivos adequados para 
impedir o derrame de combustível durante o abastecimento. Estes dispositivos deverão ser 
indicados na rubrica 52 do certificado comunitário. 

b)  As disposições da alínea a) e do n.º 11 não são aplicáveis caso o abastecimento de 
combustível se processe a partir de postos dotados de dispositivos adequados para impedir 
o derrame de combustível durante o abastecimento. 
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11. No caso de reservatórios de combustível dotados de um dispositivo de paragem automática, os 
sensores deverão interromper o processo de enchimento a um nível de enchimento de 97%; 
estes dispositivos devem ser à prova de falha. 

 Se o sensor accionar um contacto eléctrico que pode interromper, através de um sinal binário, o 
circuito alimentado pelo posto de abastecimento, o sinal deverá poder transmitir-se ao posto de 
abastecimento mediante um dispositivo de conexão com ficha estanque conforme com a 
publicação CEI 60309-1:1999 para circuitos de corrente contínua de 40 a 50 V, de cor branca e 
com o contacto de terra na posição das 10 horas. 

12. Os reservatórios de combustíveis devem estar providos de aberturas com fecho estanque 
destinadas a permitir a limpeza e a inspecção. 

13. Os reservatórios de combustível que alimentem directamente as máquinas principais e os 
motores necessários à navegação segura da embarcação devem estar equipados com um 
dispositivo que emita um sinal óptico e sonoro na casa do leme quando o seu nível de 
enchimento deixar de ser suficiente para o prosseguimento seguro da operação. 

Artigo 8.06 

Armazenamento de óleo de lubrificação, tubagens e acessórios 

1. O óleo de lubrificação deve ser armazenado em reservatórios de aço incorporados no casco ou 
solidamente fixados a este. Se o modo de construção da embarcação o exigir, pode ser utilizado 
um material equivalente em termos de resistência ao fogo. Estas prescrições não se aplicam aos 
reservatórios que tenham uma capacidade igual ou superior a 25 litros. Os reservatórios de óleo 
lubrificante não devem ter partes em comum com os reservatórios de água potável. 

2. Os reservatórios de óleo lubrificante, bem como as suas tubagens e outros acessórios, devem 
estar instalados e dispostos de tal modo que nem o óleo lubrificante nem o seu vapor possam 
penetrar acidentalmente no interior da embarcação. 

3. Os reservatórios de óleo lubrificante não podem situar-se a vante da antepara de abalroamento. 

4. Os reservatórios de óleo lubrificante e os seus suportes não devem estar instalados por cima dos 
motores ou dos tubos de escape. 

5. Os orifícios de enchimento dos reservatórios de óleo lubrificante devem estar claramente 
assinalados. 
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6. As tubagens para distribuição de óleo lubrificante, as suas ligações, uniões e suportes devem 
ser em materiais resistentes às solicitações mecânicas, químicas e térmicas a que poderão estar 
expostos. As tubagens não devem estar expostas aos efeitos nocivos do calor e devem poder ser 
controladas em todo o seu comprimento. 

7. Os reservatórios de óleos lubrificantes devem estar munidos de um indicador de nível 
adequado. Os indicadores de nível devem ser legíveis até ao nível de enchimento máximo. Os 
tubos do indicador de nível devem estar eficazmente protegidos contra os choques, munidos de 
torneiras de fecho automático na sua parte inferior e ligados, na sua parte superior, aos 
reservatórios, acima do nível máximo de enchimento. O material dos tubos do indicador de 
nível deve ser indeformável às temperaturas ambientes normais. Os tubos de sonda não devem 
terminar em zonas de alojamento. Os tubos de sondas que terminem numa casa das máquinas 
ou das caldeiras devem estar dotados de dispositivos de fecho automático adequados. 

Artigo 8.07 

Armazenamento de óleos utilizados nos sistemas de transmissão de energia, nos sistemas de 
comando e de activação, nos sistemas de aquecimento, nas tubagens e acessórios 

1. Os óleos utilizados nos sistemas de transmissão de energia, nos sistemas de comando e de 
activação e nos sistemas de aquecimento devem ser armazenados em reservatórios de aço 
incorporados no casco ou solidamente fixados a este. Se o modo de construção da embarcação 
o exigir, pode ser utilizado um material equivalente em termos de resistência ao fogo. Estas 
prescrições não se aplicam aos reservatórios que tenham uma capacidade igual ou superior a 25 
litros. Esses reservatórios de óleo não devem ter paredes comuns com os reservatórios de água 
potável. 

2. Esses reservatórios, bem como as suas tubagens e outros acessórios, devem estar instalados e 
dispostos de tal modo que nem esse óleo nem o seu vapor possam penetrar acidentalmente no 
interior da embarcação. 

3. Esses reservatórios de óleo não podem situar-se a vante da antepara de abalroamento. 

4. Esses reservatórios de óleo e os seus suportes não devem estar instalados por cima dos motores 
ou dos tubos de escape. 

5. Os orifícios de enchimento desses reservatórios devem estar claramente assinalados. 

6. As tubagens para distribuição de óleo, as suas ligações, uniões e suportes devem ser em 
materiais resistentes às solicitações mecânicas, químicas e térmicas a que poderão estar 
expostos. As tubagens não devem estar expostas aos efeitos nocivos do calor e devem poder ser 
controladas em todo o seu comprimento. 
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7. Os reservatórios de óleo devem estar munidos de um indicador de nível. Os indicadores de 
nível devem ser legíveis até ao nível de enchimento máximo. Os tubos do indicador de nível 
devem estar eficazmente protegidos contra os choques, munidos de torneiras de fecho 
automático na sua parte inferior e ligados, na sua parte superior, aos reservatórios, acima do 
nível máximo de enchimento. O material dos tubos do indicador de nível deve ser indeformável 
às temperaturas ambientes normais. Os tubos de sonda não devem terminar em zonas de 
alojamento. Os tubos de sondas que terminem numa casa das máquinas ou das caldeiras devem 
estar dotados de dispositivos de fecho automático adequados. 

Artigo 8.08 

Instalações de esgoto 

1. Cada compartimento estanque deve poder ser bombado separadamente. Esta prescrição não se 
aplica, todavia, aos compartimentos estanques que normalmente se encontrem hermeticamente 
fechados durante a marcha. 

2. As embarcações obrigatoriamente providas de tripulação devem estar equipadas com duas 
bombas de esgoto independentes, instaladas em locais distintos, devendo pelo menos uma delas 
ser motorizada. Todavia, se as embarcações tiverem uma potência inferior a 225 kW ou um 
porte bruto inferior a 350 t, ou, no caso das embarcações que não se destinam ao transporte de 
mercadorias, um deslocamento inferior a 250 m3, é suficiente uma bomba manual ou a motor. 

 Cada uma das bombas prescritas deve poder ser utilizada em todos os compartimentos 
estanques. 

3. O caudal mínimo Q1 da primeira bomba de esgoto é calculado pela fórmula: 

 Q1 = 0,1 . d1² [l/min] 

 d1 é calculado pela fórmula: 

 ( ) [ ]mm25HBL1,5d1 ++⋅=
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O caudal mínimo Q2 da segunda bomba de esgoto é calculado pela fórmula: 

 Q2 = 0,1 . d2
2 [l/min] 

 d2 é calculado pela fórmula: 

 ( ) [ ]mm25HBl2d 2 ++⋅=
 

 Todavia, para d2 pode tomar-se um valor não superior ao valor d1. 

 Para calcular Q2 tomar-se-á para l o comprimento do compartimento estanque mais comprido. 

 Nestas fórmulas, 

 l é o comprimento do compartimento estanque considerado, em metros; 

 d1 é o diâmetro interno calculado do colector de esgoto principal, em milímetros; 

 d2 é o diâmetro interno calculado do encanamento secundário de esgoto, em milímetros; 

4. Se as bombas de esgoto estiverem ligadas a um sistema de esgoto, os encanamentos principais 
de esgoto devem ter um diâmetro interno pelo menos igual a d1 em mm e os encanamentos 
secundários de esgoto um diâmetro interno no mínimo igual a d2 em mm. 

 Para as embarcações de comprimento inferior a 25 m, os valores d1 e d2 podem ser reduzidos 
até 35 mm. 

5. Só são permitidas bombas de esgoto auto-ferrantes. 

6. Em qualquer compartimento escoável de fundo raso com largura superior a 5 m, deve haver 
pelo menos um dispositivo de aspiração a estibordo e a bombordo. 
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7. O escoamento do pique tanque de ré pode ser assegurado pela casa das máquinas principais por 
meio de um dispositivo de fecho automático e facilmente acessível. 

8. Os encanamentos secundários de esgoto de cada um dos compartimentos devem estar ligados 
ao colector por uma válvula de retenção que possa ser mantida fechada. 

 Os compartimentos ou outros locais adaptados para servirem de tanques de lastro devem estar 
ligados ao sistema de esgoto apenas por um simples sistema de fecho. Esta prescrição não se 
aplica aos porões adaptados para servirem de tanques de lastro. O enchimento de tais porões 
com água de lastro deve fazer-se por meio de um encanamento de lastro fixado de modo 
permanente e independente dos encanamentos de esgoto, ou por meio de encanamentos 
secundários conectáveis ao colector de esgoto através de tubos ou adaptadores flexíveis. Não 
são autorizadas para este efeito válvulas de tomada de água situadas em sentinas. 

9. Os esgotos do porão devem estar munidos de dispositivos de medição. 

10. No caso de um sistema de esgoto com encanamentos fixados de modo permanente, os 
encanamentos de escoamento das sentinas destinadas a recolher águas com óleo devem estar 
munidos de órgãos de fecho selados na posição fechada por uma comissão de inspecção. O 
número e a posição desses órgãos de fecho devem ser mencionados no certificado comunitário. 

11. Os órgãos de fecho na posição fechada serão o equivalente de selados de acordo com o 
número 10. A(s) chave(s) para fechar os referidos órgãos deve(m) estar indicada(s) em 
conformidade e guardada(s) num local assinalado e de fácil acesso na casa das máquinas. 

Artigo 8.09 

Dispositivos de recolha de águas com óleo e de óleos usados 

1. As águas com óleo provenientes do serviço devem poder ser conservadas a bordo. A sentina da 
casa das máquinas é considerada reservatório para esse efeito. 

2. Para a recolha dos óleos usados deve existir, na casa das máquinas, um ou vários recipientes 
específicos cuja capacidade corresponda no mínimo a 1,5 vezes a quantidade de óleos usados 
provenientes dos carters de todos os motores de combustão interna e de todos os órgãos de 
transmissão instalados, assim como dos óleos hidráulicos provenientes dos reservatórios de 
óleos hidráulicos. 
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 As conexões para o despejo dos recipientes supramencionados devem estar conformes com a 
norma europeia EN 1305:1996. 

3. A comissão de inspecção pode conceder derrogações às prescrições do n.º 2 para embarcações 
exploradas unicamente em pequenos troços. 

Artigo 8.10 

Ruído produzido pelas embarcações 

1. O ruído produzido por uma embarcação em marcha e, nomeadamente, os ruídos de aspiração e 
de escape dos motores, devem ser atenuados por meios adequados. 

2. O ruído produzido por uma embarcação em marcha, a uma distância, medida lateralmente, 
de 25 m do forro exterior, não deve ultrapassar 75 dB(A). 

3. O ruído produzido pela embarcação amarrada, excluindo as operações de transbordo, a uma 
distância, medida lateralmente, de 25 m do forro exterior, não deve ultrapassar 65 dB(A). 
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CAPÍTULO 8A 

 
( s e m  c o n t e ú d o )  

 

 
CAPÍTULO 9 

 
I N S T A L A Ç Õ E S  E L É C T R I C A S  

 

Artigo 9.01 

Generalidades 

1. Quando, relativamente a determinadas partes de uma instalação, não existirem prescrições 
específicas, o seu grau de segurança é considerado satisfatório desde que tenham sido 
construídas em conformidade com uma norma europeia em vigor, ou com as prescrições de 
uma sociedade de classificação reconhecida. 

 Os documentos correspondentes deverão ser apresentados à comissão de inspecção. 

2. Devem encontrar-se a bordo os seguintes documentos, visados pela comissão de inspecção: 

a) os planos gerais relativos ao conjunto da instalação eléctrica; 

b) os planos de comutação do quadro principal, do quadro da instalação de emergência e dos 
quadros de distribuição com indicações dos dados técnicos mais importantes, tais como a 
intensidade e a corrente nominal da aparelhagem de protecção e de comando; 

c) as indicações de potência relativas à maquinaria e equipamento eléctricos; 

d) os tipos de cabos com indicação das secções dos condutores. 

 Nas embarcações sem tripulação não é necessário que estes documentos se encontrem a bordo, 
mas o proprietário deve tê-los sempre disponíveis. 
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3. As instalações devem ser projectadas para bandas permanentes até 15° e temperaturas 
ambientes entre 0° C e 40° C, no interior, e entre – 20° C e + 40° C no convés, devendo 
funcionar perfeitamente dentro destes limites. 

4. As instalações e aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser de acesso e manutenção fáceis. 

Artigo 9.02 

Sistemas de alimentação de energia eléctrica 

1. A bordo dos veículos aquáticos munidos de uma instalação eléctrica, a alimentação da 
instalação deve ser feita, em princípio, a partir de duas fontes de energia no mínimo, de modo 
que, em caso de falha de uma fonte de energia, a fonte restante esteja em condições de 
alimentar, durante 30 minutos no mínimo, os aparelhos eléctricos necessários para a segurança 
da navegação. 

2. Deve demonstrar-se, através de um balanço de potência, que a potência nominal da alimentação 
em energia eléctrica é suficiente. Poderá tomar-se em consideração um factor de 
simultaneidade adequado. 

3. Independentemente do estipulado n.º 1, o artigo 6.04 é aplicável às fontes de energia do sistema 
de governo (sistema de lemes). 
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Artigo 9.03 

Protecção contra o contacto, a penetração de corpos sólidos e a entrada de água 

O tipo de protecção mínima das partes de uma instalação fixadas de modo permanente deve estar 
conforme com o quadro que se segue. 
 
 Tipo de protecção mínima 

(segundo CEI-publ. 60529: 1992) 
Instalação GeradoresMotoresTransformadores Quadros 

Distribuidores
Interruptores 

Guarnições Equipamentos de 
iluminação 

locais de serviço, casas das máquinas, casas do 
sistema de governo IP 22 IP 22 2) 

IP 22 
1)2) 
IP 22 IP 44 IP 22 

Porões     IP 55 IP 55 
Compartimentos dos acumuladores e paióis de 
tintas      IP 44 

u. (Ex)3) 
conveses livres e postos de comando 
descobertos  IP 55  IP 55 IP 55 IP 55 

casa do leme  IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 
Alojamentos, com excepção das instalações 
sanitárias e locais húmidos    IP 22 IP 20 IP 20 

Instalações sanitárias e locais húmidos  IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44 
Observações: 
 
1) Para os aparelhos que libertam muito calor: IP 12. 
2) Quando os aparelhos ou quadros não possuem este tipo de protecção, o local de instalação deve preencher as condições deste 

tipo de protecção. 
3) Material eléctrico com certificado de segurança, nos termos das 
 a) normas europeias EN 50014: 1997; 50015: 1998; 50016: 2002; 50017: 1998; 50018: 2000; 50019: 2000 e 50020: 2002 
 ou 
 b) publicação CEI 60079 de 1 de Outubro de 2003. 
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Artigo 9.04 

Protecção contra explosões 

Nos locais onde possam acumular-se gases ou misturas de gases explosivos, tais como os 
compartimentos reservados aos acumuladores ou ao armazenamento de produtos altamente 
inflamáveis, apenas são autorizados materiais eléctricos protegidos contra explosões (com 
certificado de segurança). Nestes locais não deve ser instalado qualquer interruptor de aparelhos de 
iluminação ou de outros aparelhos eléctricos. A protecção contra explosões deve ter em conta as 
características dos gases ou misturas de gases explosivos susceptíveis de se produzirem (grupo de 
explosividade, classe de temperatura). 

Artigo 9.05 

Ligação à massa 

1. A ligação à massa é necessária nas instalações com tensões superiores a 50 V. 

2. As partes metálicas susceptíveis de serem tocadas e que, em condições normais de serviço, não 
estão sob tensão, como as estruturas e os invólucros das máquinas, dos aparelhos e dos 
aparelhos de iluminação, devem ser ligadas à massa separadamente, se não estiverem já em 
contacto eléctrico com o casco em virtude da sua própria montagem. 

3. Os invólucros dos aparelhos consumidores de electricidade móveis e/ou portáteis devem ser 
ligados à massa por meio de um condutor suplementar normalmente fora de tensão e 
incorporado no cabo de alimentação. 

 Esta prescrição não se aplica em caso de utilização de um transformador de separação de 
circuito nem quando os aparelhos estão providos de isolamento de protecção (duplo 
isolamento). 

4. A secção dos condutores de ligação à massa deve ser pelo menos igual aos valores que resultam 
do seguinte quadro: 

 
Secção dos condutores 

exteriores 
Secção mínima dos condutores 

de ligação à massa 

[mm2] nos cabos isolados 
[mm2] 

montados separadamente 
[mm2] 

de 0,5 a 4 
mesma secção que a do condutor 

exterior 
4 

de mais de 4 a 16 
mesma secção que a do condutor 

exterior 
mesma secção que a do condutor 

exterior 
de mais de 16 a 35 16 16 

de mais de 35 a 120 
metade da secção do condutor 

exterior 
metade da secção do condutor 

exterior 
mais de 120 70 70 
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Artigo 9.06 

Tensões máximas admissíveis 

1. As tensões não devem ultrapassar os seguintes valores: 
 

Tipo de instalação Tensões máximas admissíveis 
 Corrente contínua Corrente alterna 

monofásica 
Corrente alterna 

trifásica 
a. Instalações de força motriz e de aquecimento incluindo as tomadas 

de corrente correspondentes para utilização geral; 
250 V 250 V 500 V 

b. Instalações de iluminação, de comunicações, ordens e informações
 incluindo as tomadas de corrente para utilização geral 

 
250 V 

 
250 V 

 
- 

c. Tomadas de corrente destinadas à alimentação de aparelhos de 
tipo portátil, utilizados nos conveses expostos ou em espaços 
metálicos estreitos ou húmidos, com excepção das caldeiras e 
tanques: 

 1. em geral 
 2. em caso de emprego de um transformador de separação de 

circuito que alimente um único aparelho 
 3. em caso de emprego de aparelhos com isolamento de 

protecção (duplo isolamento) 
 4. em caso de emprego de disjuntores de corrente de defeito 

≤ 30 mA 

 
 
 

50 V1) 
 
- 
 

250 V 
- 

 
 
 

50 V1) 
 

250 V2 
 

250 V 
250 V 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

500 V 

d. As recepções móveis tais como as instalações eléctricas de 
contentores, motores, ventiladores e bombas móveis que não são 
normalmente manipuladas durante o serviço e cujas partes 
condutoras acessíveis ao toque são ligadas à massa por um 
condutor de protecção incorporado no cabo de conexão e que 
estão ligadas ao casco tanto através deste condutor como de outro 
condutor ou ainda devido à sua localização 

 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 

500 V 
e. Tomadas de corrente destinadas à alimentação de aparelhos de 

tipo portátil utilizados nas caldeiras e nos tanques  
 

50 V1) 
 

50 V1) 
 
- 

Observações: 
 
1) Quando esta tensão é proveniente de redes de tensão superior, é necessário utilizar uma separação galvânica (transformador de segurança) 
2) O circuito eléctrico secundário deve ser isolado omnipolarmente da massa. 

 

2. Em derrogação do n.º 1, são admissíveis tensões superiores desde que sejam respeitadas as 
necessárias medidas de protecção: 

a) para as instalações de força motriz cuja potência assim o exija; 

b) para instalações de bordo especiais, como instalações de rádio e sistemas de ignição; 
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Artigo 9.07 

Sistemas de distribuição 

1. São autorizados os seguintes sistemas de distribuição para corrente contínua e corrente alterna 
monofásica: 

a) com 2 condutores, um dos quais ligado à massa (L1/N/PE); 

b) com 1 condutor com retorno pelo casco, unicamente para instalações locais (como por 
exemplo a instalação de arranque de um motor de combustão, protecção catódica) 
(L1/PEN); 

c) com 2 condutores isolados do casco (L1/L2/PE). 

2. São autorizados os seguintes sistemas de distribuição para corrente alterna trifásica: 

a) com 4 condutores com ligação à massa do ponto neutro e sem retorno pelo casco 
(L1/L2/L3/N/PE) = (rede TN-S) ou (rede TT); 

b) com 3 condutores isolados do casco (L1/L2/L3/PE) = (rede IT); 

c) sistemas de três condutores com ponto neutro ligado à massa com retorno pelo casco, 
excepto para os circuitos terminais (L1/L2/L3/PEN). 

3. A comissão de inspecção pode autorizar a utilização de outros sistemas. 

Artigo 9.08 

Ligação à margem ou a outras redes externas 

1. Os cabos de alimentação provenientes de redes em terra ou de outras redes externas para 
instalações da rede de bordo devem ter uma ligação fixa a bordo através de bornes ou 
dispositivos de tomada de corrente fixos. As ligações dos cabos não devem estar sujeitas a 
tracção. 

2. O casco deve poder ser eficazmente ligado à massa, quando a tensão da ligação 
ultrapassar 50 V. A ligação à massa deve ser assinalada de modo especial. 
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3. Os dispositivos de comutação da ligação devem poder ser bloqueados de modo a impedir o 
funcionamento em paralelo dos geradores da rede de bordo com a rede da margem ou uma 
outra rede exterior. Admite-se um breve funcionamento em paralelo para a passagem de um 
sistema a outro sem interrupção de tensão. 

4. A ligação deve estar protegida contra os curtos-circuitos e as sobrecargas. 

5. O quadro de distribuição principal deve ter um indicador que mostre se a ligação está sob 
tensão. 

6. Devem ser instalados dispositivos indicadores que permitam comparar a polaridade em 
corrente contínua e a ordem das fases em corrente alterna trifásica entre a ligação e a rede de 
bordo. 

7. Na ligação deve haver uma placa que indique: 

a) as medidas a tomar para efectuar a ligação; 

b) o tipo de corrente, a tensão nominal e, em caso de corrente alterna, a frequência. 

Artigo 9.09 

Fornecimento de corrente a outras embarcações 

1. Quando se fornece corrente a outras embarcações deve existir uma ligação separada. Se forem 
utilizadas tomadas de corrente de calibre nominal superior a 16 A para o fornecimento de 
corrente a outras embarcações, deve ser assegurado (por exemplo através de interruptores ou de 
dispositivos de bloqueamento) que o acto de ligar e desligar só pode ser efectuado sem tensão. 

2. As ligações dos cabos não devem estar sujeitas a tracção. 

3. Os n.ºs 3 a 7 do artigo 9.08 são aplicáveis mutatis mutandis. 
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Artigo 9.10 

Geradores e motores 

1. Os geradores, os motores e respectivas caixas de ligação devem ser de fácil acesso para efeitos 
de controlos, medições e reparações. O seu tipo de protecção deve corresponder ao local em 
que estão instalados (ver artigo 9.03). 

2. Os geradores alimentados pela máquina principal, o veio da hélice ou um grupo auxiliar 
destinado a uma outra função, devem ser concebidos em função da variação do número de 
rotações que podem produzir-se em serviço. 

Artigo 9.11 

Acumuladores 

1. Os acumuladores devem ser acessíveis e estar fixados de modo a não se deslocarem com os 
movimentos da embarcação. Não devem ser colocados em locais onde estejam expostos a calor 
excessivo, frio extremo, surriada ou vapor. 

 Não podem ser instalados acumuladores na casa do leme, nos alojamentos e nos porões. Esta 
prescrição não se aplica aos acumuladores de aparelhos portáteis nem aos que necessitem de 
uma potência inferior a 0,2 kW para a respectiva carga. 

2. Os acumuladores que, para carregarem, necessitem de uma potência superior a 2,0 kW 
(calculada a partir da corrente de carga máxima e da tensão nominal do acumulador tendo em 
conta a curva característica de carga do dispositivo de carga) devem ser instalados num local 
que lhes esteja exclusivamente reservado. Se forem colocados no convés, podem ser instalados 
num armário. 

 Os acumuladores que, para carregarem, necessitem de uma potência igual ou inferior a 2,0 kW 
podem ser instalados num armário ou caixa não só se forem colocados no convés mas também 
sob os conveses. Também podem ser colocados na casa das máquinas ou noutro local bem 
ventilado, desde que estejam protegidos contra a queda de objectos e gotas de água. 

3. As superfícies interiores de todos os locais – armários, caixas, prateleiras e outros elementos de 
construção destinados aos acumuladores – devem ser protegidos contra os efeitos nocivos dos 
electrólitos. 
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4. É necessário prever uma ventilação eficaz, quando os acumuladores estiverem instalados num 
compartimento, num armário ou numa caixa fechada. Deve prever-se ventilação forçada para 
os acumuladores de níquel-cádmio que necessitem de mais de 2 kW para a respectiva carga, e 
para os acumuladores de chumbo que necessitem de mais de 3 kW. 

 A entrada de ar deve fazer-se pela parte inferior e a evacuação pela parte superior, de modo a 
assegurar uma evacuação total dos gases. 

 As condutas de ventilação não devem conter dispositivos que impeçam a livre circulação do ar 
(válvula de fecho, por exemplo). 

5. O caudal de ar requerido (Q), calcula-se de acordo com a seguinte fórmula: 

 Q = 0,11 . I . n [m3/h] 

 Nesta fórmula: 

 I = ¼ da corrente máxima fornecida pelo dispositivo de carga, em amperes, 

 n = número de elementos. 

 No caso de baterias-tampão da rede de bordo, a comissão de inspecção poderá aceitar outros 
métodos de cálculo que tenham em conta a curva de carga característica do dispositivo de 
carga, na condição de tais métodos se basearem em disposições das sociedades de classificação 
reconhecidas ou em normas pertinentes. 

6. No caso de ventilação natural, a secção das condutas deve corresponder ao caudal de ar 
necessário, tomando como base uma velocidade do ar de 0,5 m/s. A secção não deve, contudo, 
ser inferior a 80 cm2 para os acumuladores de chumbo e a 120 cm2 para os acumuladores de 
níquel-cádmio. 

7. Em caso de ventilação forçada, há que prever um ventilador, de preferência com dispositivo de 
aspiração, cujo motor não deve encontrar-se na corrente de gás ou corrente de ar. 

 O ventilador deve ser construído de modo a impossibilitar a formação de faúlhas no caso de 
uma pá tocar na caixa do ventilador e a evitar quaisquer cargas electrostáticas. 
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8. Sobre as portas ou coberturas dos compartimentos, armários ou caixas onde se encontrem os 
acumuladores deve ser afixado o sinal "Proibido fumar ou fazer lume segundo o modelo da 
figura 2 do Apêndice I" e com um diâmetro mínimo de 10 cm. 

Artigo 9.12 

Instalações de conexão 

1. Quadros eléctricos 

a) Os aparelhos, interruptores, fusíveis e instrumentos dos quadros devem estar dispostos de 
forma bem visível e ser de fácil acesso para efeitos de manutenção e de reparação. 

 Os terminais para tensões até 50 V e os terminais para tensões superiores a 50 V devem 
estar dispostos separadamente e ser convenientemente marcados. 

b) Devem ser afixadas nos quadros placas indicadoras de todos os interruptores e aparelhos 
com indicação do circuito. 

 Para os fusíveis devem ser indicados a intensidade nominal e o circuito. 

c) Quando os aparelhos com tensão de serviço superior a 50 V estão colocados atrás de 
portas, as partes condutoras de corrente desses aparelhos devem estar protegidas contra 
contactos acidentais quando as portas estão abertas. 

d) Os materiais dos quadros devem apresentar uma resistência mecânica conveniente, ser 
duráveis, ignífugos e auto-extintores; também não devem ser higroscópicos. 

e) Se nos quadros eléctricos forem instalados fusíveis com alto poder de corte, devem estar 
disponíveis acessórios e equipamentos de protecção corporal para a colocação e a retirada 
dos fusíveis. 

2. Interruptores, aparelhos de protecção 

a) Os circuitos de geradores e os circuitos de serviço devem estar protegidos contra curtos-
-circuitos e sobrecargas em todos os condutores não ligados à massa. Para este efeito, 
podem utilizar-se disjuntores de corrente máxima ou corta-circuitos fusíveis. 

 Os circuitos que alimentam os motores eléctricos dos comandos (sistema de governo) bem 
como os seus circuitos de comando só devem estar protegidos contra os curtos-circuitos. 
Quando os circuitos incluem disjuntores térmicos, estes devem ser neutralizados ou 
regulados pelo menos para o dobro da intensidade nominal. 
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b) As saídas do quadro principal para os aparelhos que necessitem de uma corrente superior 
a 16 A devem incluir um interruptor de carga ou de potência. 

c) Os aparelhos eléctricos necessários à propulsão da embarcação, ao sistema de governo, ao 
indicador de posição do leme, à navegação ou aos sistemas de segurança, assim como os 
aparelhos de serviço com uma intensidade nominal superior a 16 A, devem ser alimentados 
por circuitos separados. 

d) Os circuitos dos aparelhos de serviço necessários para a propulsão e a manobra da 
embarcação devem ser directamente alimentados pelo quadro principal. 

e) Os aparelhos de corte devem ser escolhidos em função da sua intensidade nominal, da sua 
solidez térmica e dinâmica e também do seu poder de corte. Os interruptores devem cortar 
simultaneamente todos os condutores sob tensão. A posição de comutação deve estar 
claramente indicada. 

f) Os fusíveis devem ser do tipo selado e construídos em cerâmica ou num material 
equivalente. A sua substituição deve poder ser feita sem perigo de contacto para o 
operador. 

3. Aparelhos de medição e de vigilância 

a) Os circuitos dos geradores e acumuladores e de distribuição devem incluir aparelhos de 
medição e de vigilância sempre que tal seja necessário para o funcionamento seguro da 
instalação. 

b) Para as redes não ligadas à massa cuja tensão seja superior a 50 V, é necessário prever uma 
instalação adequada para o controlo do isolamento em relação à massa, munida de um 
alarme óptico e acústico. Para as instalações secundárias como, por exemplo, os circuitos 
de comando, pode prescindir-se da instalação para o controlo do isolamento em relação à 
massa. 

4. Localização dos quadros eléctricos 

a) Os quadros devem ser colocados em locais de fácil acesso, bem arejados e de maneira a 
estarem protegidos contra a água e os danos de origem mecânica. 

 Os encanamentos e condutas de ar devem estar dispostos de maneira a que, em caso de 
fugas, os quadros não possam deteriorados. Se a sua montagem na proximidade de quadros 
eléctricos for inevitável, os encanamentos não devem conter ligações amovíveis nessa 
zona. 

b) Os armários e nichos onde estejam fixados directamente disjuntores devem ser construídos 
num material ignífugo ou protegidos por um revestimento em metal ou noutro material 
ignífugo. 

c) Quando a tensão for superior a 50 V, devem colocar-se estrados ou tapetes isolantes diante 
do quadro principal, no posto do operador. 
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Artigo 9.13 

Dispositivos de corte de emergência 

Para os queimadores a óleo, as bombas de combustível, os separadores de combustível e os 
ventiladores das casas das máquinas, devem ser instalados dispositivos de corte de emergência no 
exterior dos locais onde os aparelhos estão colocados. 

Artigo 9.14 

Material de instalação 

1. As entradas dos cabos devem estar dimensionadas em função dos cabos a ligar e ser adequadas 
aos tipos de cabos utilizados. 

2. As tomadas de corrente de circuitos de distribuição diferentes, com tensões ou frequências 
diferentes, não devem poder ser confundidas. 

3. Os interruptores devem desligar/ligar simultaneamente todos os condutores não ligados à massa 
de um circuito. Todavia, nas redes não ligadas à massa são autorizados interruptores unipolares 
nos circuitos de iluminação dos alojamentos, com excepção das lavandarias, lavabos e casas de 
banho. 

4. Quando a corrente é superior a 16 A, as tomadas de corrente devem estar bloqueadas por um 
interruptor de forma que a ligação e a retirada da ficha apenas sejam possíveis sem tensão. 

Artigo 9.15 

Cabos 

1. Os cabos devem ser ignífugos, auto-extintores e resistentes à água e ao óleo. 

 Nos alojamentos é permitida a utilização de outros tipos de cabos, desde que estejam 
eficazmente protegidos, tenham características de não-propagação da chama e sejam auto-
-extintores. 
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 As normas relativas ao carácter ignífugo dos cabos eléctricos devem estar em conformidade 
com: 

a) as publicações da Comissão Electrotécnica Internacional 60332-1:1993, 60332-3:2000, ou 

b) a regulamentação equivalente reconhecida por um dos Estados-Membros. 

2. Os condutores de cabos utilizados para as instalações de força motriz e de iluminação devem 
ter uma secção mínima de 1,5 mm² . 

3. As armações e os revestimentos metálicos dos cabos não devem ser utilizados em serviço 
normal como condutores ou condutores de ligação à massa. 

4. As armações e os revestimentos metálicos dos cabos das instalações de força motriz e de 
iluminação devem ser ligados à massa pelo menos numa extremidade. 

5. A secção dos condutores deve ter em conta a temperatura máxima final admissível dos 
condutores (capacidade de transporte de corrente) bem como a queda de tensão admissível. A 
queda de tensão entre o quadro principal e o ponto mais desfavorável da instalação não deve 
exceder, relativamente à tensão nominal, 5 % para a iluminação e 7 % para as instalações de 
força motriz e de aquecimento. 

6. Os cabos devem estar protegidos contra o risco de danos de origem mecânica. 

7. A fixação dos cabos deve garantir que as eventuais tracções não ultrapassam os limites 
admissíveis. 

8. Quando os cabos passam através das anteparas ou dos conveses, a resistência mecânica, a 
estanquidade e a resistência ao fogo das referidas anteparas ou conveses não devem ser 
afectadas pelas caixas de empanque. 

9. As extremidades e as ligações de todos os condutores devem ser feitas de modo a reter as 
propriedades originais eléctricas, mecânicas, ignífugas e, se necessário, resistentes ao fogo. 

10. Os cabos que interligam as casas do leme rebaixáveis devem ser suficientemente flexíveis, 
isolados com um material que mantenha uma flexibilidade suficiente até – 20° C e seja 
resistente aos vapores, aos raios ultravioletas e ao ozono. 
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Artigo 9.16 

Instalações de iluminação 

1. Os aparelhos de iluminação devem ser instalados de modo que o calor que deles se liberta não 
possa pegar fogo aos objectos ou elementos inflamáveis circundantes. 

2. Os aparelhos de iluminação no convés exposto devem ser instalados de maneira a não impedir 
o reconhecimento das luzes de sinalização. 

3. Quando dois ou mais aparelhos de iluminação são colocados numa casa das máquinas ou das 
caldeiras, devem ser repartidos, no mínimo, por dois circuitos. Esta prescrição é igualmente 
aplicável aos locais onde se encontrem máquinas de refrigeração, máquinas hidráulicas ou 
motores eléctricos. 

Artigo 9.17 

Luzes de sinalização 

1. Os quadros de comando das luzes de sinalização devem ser instalados na casa do leme. Devem 
ser alimentados por um cabo independente vindo do quadro principal ou por duas redes 
secundárias independentes uma da outra. 

2. As luzes de sinalização devem ser alimentadas, protegidas e comandadas separadamente a 
partir do respectivo quadro. 

3. Uma avaria das instalações de controlo previstas no n.º 2 do artigo 7.05 não deve prejudicar o 
funcionamento da luz que as mesmas controlam. 

4. Várias luzes que constituam uma unidade funcional e estejam agrupadas no mesmo local 
podem ser alimentadas, comandadas e controladas em comum. A instalação de controlo deve 
poder detectar a avaria de uma única das luzes. Todavia, as duas fontes luminosas de um fanal 
biforme (dois fanais montados um por cima do outro ou dentro da mesma caixa) não devem 
poder ser utilizadas em simultâneo. 

Artigo 9.18 

(sem conteúdo) 
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Artigo 9.19 

Sistemas de alarme e de segurança para as instalações mecânicas 

Os sistemas de alarme e de segurança destinados à vigilância e à protecção das instalações 
mecânicas devem preencher os seguintes requisitos: 

a) Sistemas de alarme 

 Os sistemas de alarme devem ser construídos de modo a que as avarias no sistema de 
alarme não possam originar uma falha do aparelho ou da instalação a vigiar. 

 Os transmissores binários devem ser construídos segundo o princípio da corrente de 
repouso ou segundo o princípio da corrente de trabalho vigiada. 

 Os alarmes ópticos devem permanecer visíveis até à eliminação da perturbação; um alarme 
com aviso de recepção deve poder ser distinguido de um alarme sem aviso de recepção. 
Cada alarme deve incluir também um sinal acústico. Os alarmes acústicos devem poder ser 
desligados. O corte do alarme acústico não deve impedir o disparo de um alarme 
provocado por nova causa. 

 Podem ser admitidas derrogações para instalações de alarme que incluam menos de 5 
pontos de vigilância. 

b) Sistemas de segurança 

 Os sistemas de segurança devem estar projectados de modo a poderem, antes de a 
instalação em perigo atingir um estado crítico de funcionamento, parar ou reduzir o seu 
funcionamento ou transmitir uma ordem para esse efeito a um posto assistido 
permanentemente. 

 Os transmissores binários devem ser concebidos segundo o princípio da corrente de 
trabalho. 

 Se os sistemas de segurança não forem projectados com auto-vigilância, deve ser possível 
verificar que estão a funcionar correctamente. 

 Os sistemas de segurança devem ser independentes de outros sistemas. 
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Artigo 9.20 

Instalações electrónicas 

1. Generalidades 

 As condições de ensaio especificadas no n.º 2 apenas são aplicáveis aos aparelhos electrónicos 
necessários ao sistema de governo e às máquinas de propulsão da embarcação, incluindo as 
máquinas auxiliares. 

2. Condições de ensaio 

a) As solicitações de ensaio não devem produzir danos ou disfunções nos aparelhos 
electrónicos. Os ensaios conformes com as normas internacionais, como a publicação 
CEI 60092-504:2001, devem ser realizados com o aparelho em funcionamento, excepto no 
tocante ao ensaio da resistência ao frio. Esses ensaios devem incluir a verificação do 
correcto funcionamento. 

b) Variações de tensão e de frequência 
 
  Variações 
  contínuas de curta duração 
Generalidades frequência 

tensão 
± 5 % 
± 10 % 

± 10 % 5 s 
± 20 % 1,5 s 

Funcionamento com acumulador tensão + 30 % / – 25 %  

 

c) Ensaio de calor 

 A temperatura da amostra é elevada até 55° C num período de meia hora. Depois de 
atingida essa temperatura é assim mantida durante 16 horas. Procede-se em seguida a um 
ensaio de funcionamento. 

d) Ensaio de frio 

 A amostra, inactiva, é arrefecida até – 25° C e mantida a essa temperatura durante 2 horas. 
Em seguida, faz-se subir de novo a temperatura até 0° C e procede-se a um ensaio de 
funcionamento. 
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e) Ensaio de vibração 

 Os ensaios de vibração devem ser efectuados à frequência de ressonância dos aparelhos ou 
peças, nos três eixos, durante um período de 90 minutos de cada vez. Se não se libertar 
nenhuma ressonância nítida, o ensaio de vibração realiza-se a 30 Hz. 

 O ensaio de vibração realiza-se por oscilação sinusoidal dentro dos seguintes limites: 

 Em geral: 

  f = 2,0 até 13,2 Hz; a = ± 1 mm 

  (amplitude a = ½ amplitude de vibração) 

  f = 13,2 Hz até 100 Hz: aceleração ± 0,7 g. 

 Os equipamentos destinados a ser montados em motores a gasóleo ou aparelhos de 
governo devem ser testados da seguinte forma: 

  f = 2,0 até 25 Hz; a = ± 1,6 mm 

  (amplitude a = ½ amplitude de vibração) 

  f = 25 Hz até 100 Hz; aceleração ± 4 g. 

 Os sensores destinados a ser montados nos tubos de escape de motores a gasóleo podem 
ser submetidos a condições claramente mais restritivas. Este facto deverá ser tido em conta 
nos ensaios. 

f) Os ensaios de compatibilidade electromagnética devem ser efectuados com base nas 
Publicações CEI-61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995 com o grau de 
ensaio 3. 

g) A prova de que os aparelhos electrónicos satisfazem estas condições de ensaio deve ser 
fornecida pelo fabricante. Um atestado de uma sociedade de classificação é igualmente 
considerado como prova. 

Artigo 9.21 

Compatibilidade electromagnética 

As funções das instalações eléctricas e electrónicas não devem ser perturbadas por interferências 
electromagnéticas. As medidas de carácter geral devem igualmente incidir sobre: 
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a) a desconexão das vias de transmissão entre a fonte de interferência e os dispositivos 
afectados; 

b) a redução das causas das interferências na sua fonte; 

c) a redução da sensibilidade dos dispositivos afectados às interferências. 
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CAPÍTULO 10 

 
E Q U I P A M E N T O  

 
Artigo 10.01 

Ferros, amarras e cabos 

1. As embarcações destinadas ao transporte de mercadorias, com excepção das barcaças de 
navio com um comprimento L até 40 m, bem como os rebocadores devem estar equipados 
com ferros de proa cuja massa total P é obtida pela fórmula seguinte: 

P = k . B . T [kg] 

 na qual: 

 k é um coeficiente que tem em conta a relação entre o comprimento L e a boca B bem 
como o tipo de embarcação: 

B8
Lck
⋅

=  

 para as barcaças tomar-se-á, todavia k = c; 

 c é um coeficiente empírico dado no seguinte quadro: 
 

Porte bruto em t Coeficiente c 

até 400 t inclusivamente 45 
de 400 t a 650 t inclusivamente 55 
de 650 t a 1000 t inclusivamente 65 
mais de 1 000 70 

 

 Para as embarcações cujo porte bruto não ultrapasse 400 t e que, devido à sua construção e 
destino, apenas são operadas em determinados troços curtos, a comissão de inspecção pode 
admitir que apenas sejam exigidos 2/3 da massa total P para os ferros de proa. 
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2. As embarcações de passageiros e as embarcações que não se destinem ao transporte de 
mercadorias, com excepção dos empurradores, devem estar equipadas com ferros de proa cuja 
massa total P é obtida pela fórmula seguinte: 

P = k . B . T [kg] 

 Nesta fórmula, 

 k é o coeficiente conforme com o n.º 1, mas em que, para obter o valor do coeficiente 
empírico (c), se tomará o deslocamento volumétrico em m3 indicado no certificado 
comunitário, no espaço reservado ao porte bruto. 

3. As embarcações referidas no n.º 1 com um comprimento máximo igual ou inferior a 86 m 
devem estar equipadas com ferros de popa com uma massa total igual a 25 % da massa P. 

 As embarcações com um comprimento máximo superior a 86 m devem estar equipadas com 
ferros de popa cuja massa total seja igual a 50% da massa P, calculada de acordo com o n.º 1 
ou o n.º 2. 

 Não são necessários ferros de popa nos seguintes casos: 

a) as embarcações para as quais a massa da âncora de popa seria inferior a 150 kg. Para as 
embarcações referidas no último parágrafo do n.º 1, é a massa reduzida dos ferros que 
deve ser considerada; 

b) barcaças. 

4. As embarcações destinadas a assegurar a propulsão de comboios rígidos de comprimento 
inferior ou igual a 86 m devem estar equipadas com ferros de popa com uma massa total igual 
a 25% da maior massa P, calculada de acordo com o n.º 1 para as formações (consideradas 
como unidades náuticas) admitidas e indicadas no certificado comunitário. 

 As embarcações destinadas a assegurar a propulsão em navegação descendente de comboios 
rígidos de comprimento superior a 86 m devem estar equipadas com ferros de popa cuja 
massa total seja igual a 50% da maior massa P, calculada de acordo com o n.º 1, para a maior 
formação (considerada como uma unidade náutica) autorizada e mencionada no certificado 
comunitário. 
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5. As massas dos ferros, determinadas de acordo com os n.ºs 1 a 4, podem ser reduzidas no caso 
de algumas âncoras especiais. 

6. A massa total P, prescrita para os ferros de proa, pode ser repartida por uma ou duas âncoras. 
Poderá ser reduzida em 15%, se a embarcação estiver equipada com uma única âncora de proa 
e o tubo do escovém se encontrar situado a meio da embarcação. 

 Para os empurradores e as embarcações cujo comprimento máximo ultrapasse 86 m, a massa 
total exigida para os ferros de popa pode ser repartida por uma ou duas âncoras. 

 A massa da âncora mais leve não deve ser inferior a 45% dessa massa total. 

7. As âncoras em ferro fundido não são autorizadas. 

8. A massa das âncoras deve ser indicada, de forma indelével, numa inscrição saliente. 

9. As âncoras com massa superior a 50 kg devem estar equipadas com guinchos. 

10. Cada amarra de proa dever ter um comprimento mínimo de: 

a) de 40 m para as embarcações de comprimento igual ou inferior a 30 m; 

b) 10 m superior ao comprimento da embarcação, quando este estiver compreendido 
entre 30 e 50 m; 

c) de 60 m para as embarcações de comprimento superior a 50 m. 

 Cada amarra dos ferros de popa deve ter pelo menos 40 m de comprimento. Todavia, as 
embarcações que devem poder imobilizar-se de proa para jusante devem possuir amarras de 
ferros de popa com um comprimento mínimo unitário de 60 m. 

11. A resistência mínima à ruptura das amarras (R )calcula-se mediante as seguintes fórmulas: 

a) ferros com massa não superior a 500 kg: 

R = 0,35 . P' [kN]; 

b) ferros com massa superior a 500 kg e inferior a 2000 kg: 

[ ]kN'P
15000

500'P35,0R 





 −

−= ; 
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c) ferros com uma massa superior a 2000 kg 

R = 0,25 . P'  [kN]. 

 

na qual: 

P' é a massa teórica de cada âncora, determinada nos termos dos n.ºs 1 a 4 e 6. 

A resistência à ruptura das amarras é estabelecida de acordo com uma das normas em vigor 
num dos Estados-membros. 

 Quando os ferros têm uma massa superior à que é prescrita nos n.ºs 1 a 6, a resistência à 
ruptura das amarras deve ser determinada em função da massa real dos ferros. 

12. Se a bordo da embarcação existirem ferros mais pesados com as respectivas amarras mais 
resistentes, apenas deverão constar do certificado comunitário as massas mínimas e as 
resistências à ruptura mínimas, em conformidade com o estipulado nos n.ºs 1 a 6 e 11. 

13. As peças de ligação (destorcedores) entre a âncora e a amarra devem resistir a uma 
tracção 20% superior à carga de ruptura da amarra correspondente. 

14. É permitida a utilização de cabos em vez de amarras. Os cabos devem ter a mesma resistência 
à ruptura que está prescrita para as amarras, mas devem ter um comprimento 20% superior a 
estas últimas. 

Artigo 10.02 

Outro equipamento 

1. Conforme previsto nos regulamentos pertinentes em vigor nos Estados-Membros, elaborados 
pelas autoridades de navegação competentes, devem encontrar-se a bordo os seguintes 
equipamentos: 

 a) instalação de radiotelefonia; 

 b) os aparelhos e dispositivos para emissão de sinais ópticos e sonoros, bem como para 
sinalização das embarcações; 

 c) luzes de reserva independentes da rede de bordo para as luzes de sinalização prescritas 
para as embarcações amarradas ou fundeadas; 
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 d) um recipiente marcado, resistente ao fogo, com tampa, para a recolha de panos sujos de 
óleo; 

 e) um recipiente marcado, resistente ao fogo, com tampa, para a recolha dos resíduos 
sólidos, perigosos ou poluentes, e um recipiente marcado, resistente ao fogo, com 
tampa, para a recolha dos resíduos líquidos, perigosos ou poluentes, em conformidade 
com os regulamentos pertinentes das autoridades de navegação competentes; 

 f) um recipiente marcado, resistente ao fogo, com tampa, para a recolha de resíduos 
("slops"). 

2. Além disso, o equipamento deve incluir no mínimo: 

a) cabos de amarração: 

 As embarcações devem estar equipadas com três cabos de amarração. O seu 
comprimento mínimo deve ser o seguinte: 

 1.º cabo:   L + 20 m, mas não superior a 100 m, 

 2.º cabo:   2/3 do primeiro cabo, 

 3.º cabo:   1/3 do primeiro cabo, 

 A bordo das embarcações em que L é inferior a 20 m não é exigido o cabo mais curto. 

 Estes cabos devem ter uma carga de ruptura Rs, calculada de acordo com as seguintes 
fórmulas: 

  para L B. T não superior a 1000 m3:  Rs = 60 + 
10

T  B  L ⋅⋅  [kN]; 

 para L B. para L . B . T superior a 1000 m3: Rs = 150 + 100
T  B L ⋅⋅

 [kN]; 

 Deverá encontrar-se a bordo um certificado, conforme com a norma europeia 
EN 10 204:1991, n.º 3.1, relativo ao tipo de cabos exigidos. 

 Estes cabos podem ser substituídos por cordames do mesmo comprimento e com a 
mesma carga de ruptura. A resistência mínima à ruptura desses cabos deve ser indicada 
no certificado. 

b) cabos de reboque: 

 Os rebocadores devem estar equipados com um número de cabos adequado para a sua 
operação. 

 Contudo, o cabo principal deve ter um comprimento mínimo de 100 m e uma carga de 
ruptura, em kN, que não seja inferior a um terço da potência total, em kW, 
do(s)motor(es) principal. 
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 As embarcações automotoras e os empurradores aptos a rebocar devem estar equipados 
com pelo menos um cabo de reboque de 100 m de comprimento cuja carga de ruptura, 
em kN, não seja inferior a um quarto da potência total, em kW, do (s) motor (es) de 
propulsão. 

c) uma retenida; 

d) uma rampa de embarque com pelo menos 0,40 m de largura e 4 m de comprimento, com 
as partes laterais assinaladas por uma faixa clara; esta rampa deve estar munida de uma 
balaustrada. A comissão de inspecção pode autorizar rampas mais curtas para as 
embarcações pequenas; 

e) um croque; 

f) um estojo de primeiros socorros cujo conteúdo obedeça às normas em vigor num 
determinado Estado-Membro. O estojo de primeiros socorros deverá encontrar-se na 
zona dos alojamentos ou na casa do leme e estar arrumado de forma a possibilitar um 
acesso fácil e seguro, em caso de necessidade. Se o estojo de primeiros socorros estiver 
num sítio oculto, a tampa deverá ostentar o símbolo de primeiros socorros, com uma 
altura de pelo menos 10 cm, tal como indicado na Fig. 8 do Apêndice I. 

g) um par de binóculos, no mínimo 7 x 50, ou com lentes de maior diâmetro; 

h) um letreiro relativo ao salvamento e à reanimação de náufragos. 

i) um projector manobrável a partir da casa do leme.  

3. A bordo das embarcações cuja altura do costado acima da linha de flutuação em vazio é 
superior a 1,50 m, deve haver uma escada ou uma escada de portaló. 

Artigo 10.03 

Extintores portáteis 
1. Deverá existir pelo menos um extintor portátil, conforme com a norma europeia EN 3:1996, 

em cada um dos sítios seguidamente indicados: 

a) na casa do leme; 

b) perto de cada uma das passagens entre o convés e os alojamentos;  
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c) perto de cada entrada das zonas de serviço que não sejam acessíveis a partir das zonas 
de alojamento e que contenham aparelhos de cozinha, de aquecimento e de refrigeração 
que funcionem com combustíveis sólidos ou líquidos ou gás liquefeito; 

d) em cada um dos acessos às casas das máquinas e das caldeiras; 

e) em pontos apropriados sob o convés, nas casas das máquinas e das caldeiras, de modo a 
que nenhum ponto dessa zona esteja a mais de 10 m de distância de um extintor; 

2. No que se refere aos extintores portáteis prescritos no n.º 1, só podem ser utilizados extintores 
a pó com um conteúdo de 6 kg, no mínimo, ou outros extintores portáteis com uma 
capacidade de extinção equivalente. Devem ser adequados para incêndios de Categoria A, B e 
C e para os incêndios em sistemas eléctricos com uma potência não superior a 1000 V. 

3. Podem ainda ser utilizados extintores a pó, água ou espuma que sejam pelo menos adequados 
para a categoria de incêndio com maior probabilidade de ocorrer no local a que se destinam.  

4. Os extintores portáteis que utilizem o CO2 como agente extintor só podem ser utilizados para 
apagar incêndios em cozinhas ou instalações eléctricas. O conteúdo desses extintores portáteis 
não deve ser superior a 1 kg por 15 m3 do local onde estão disponíveis. 

5. Os extintores portáteis devem ser controlados pelo menos de dois em dois anos. Serão 
emitidos certificados de inspecção, com menção da data da verificação e assinados pela 
pessoa que a efectuou. 

6. Se os extintores portáteis estiverem ocultos, o painel que os recobre deve estar assinalado com 
o símbolo dos extintores portáteis de, pelo menos, 10 cm de altura, tal como indicado na 
Fig. 3 do Apêndice I. 

Artigo 10.03a 

Sistemas permanentes de extinção de incêndios em zonas de alojamento, 
casas do leme e zonas de passageiros 

1. A protecção contra incêndios em zonas de alojamento, casas do leme e zonas de passageiros 
deve ser efectuada exclusivamente através dos dispositivos automáticos de aspersão 
adequados, instalados como sistemas permanentes de extinção de incêndios.  
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2. A instalação ou conversão desses sistemas deve ser realizada apenas por empresas 
especializadas. 

3. Os sistemas devem ser fabricados em aço ou noutro material incombustível equivalente. 

4. Os sistemas deverão ter capacidade para aspergir água a um ritmo de pelo menos 5 l por m2, 
em toda a superfície do maior compartimento a proteger. 

5. Os sistemas que aspergem quantidades menores de água deverão ser homologados em 
conformidade com a resolução A 800(19) da OMI ou com outra norma reconhecida nos 
termos do n.º 2 do artigo 19.º da presente directiva. A homologação deve ser efectuada por 
uma sociedade de classificação reconhecida ou por uma instituição de verificação acreditada. 
A instituição de verificação acreditada deverá respeitar as normas harmonizadas que 
regulamentam o funcionamento dos laboratórios de ensaio (EN ISO/IEC 17025:2000). 

6. Os sistemas devem ser inspeccionados por um especialista: 

a) antes de começarem a funcionar; 

b) antes de voltarem a funcionar após terem sido accionados; 

c) após qualquer modificação ou reparação; 

d) periodicamente, pelo menos de dois anos em dois anos. 

7. Ao efectuar a inspecção referida no n.º 6, o especialista deverá verificar se os sistemas 
cumprem os requisitos do presente artigo. 

 A inspecção deve incluir, no mínimo: 

a) verificação externa de todo o sistema; 

b) ensaios funcionais aos sistemas de segurança e aos injectores; 

c) ensaios funcionais aos reservatórios pressurizados e ao sistema de bombagem. 

8. Serão emitidos certificados de inspecção, com menção da data da verificação e assinados pela 
pessoa que a efectuou. 
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9. O número de sistemas instalados deve ser mencionado no certificado comunitário. 

10. Os sistemas permanentes de extinção de incêndios destinados a proteger objectos em zonas de 
alojamento, casas do leme e zonas de passageiros apenas são autorizados com base nas 
recomendações do Comité. 

Artigo 10.03b 

Sistemas permanentes de extinção de incêndios nas casas das máquinas, casas das caldeiras e 
casas das bombas 

1. Agentes extintores 

 Nos sistemas permanentes de extinção de incêndios destinados a proteger casas das máquinas, 
casas das caldeiras e casas das bombas podem ser utilizados os seguintes agentes extintores:  

a) CO2 (dióxido de carbono);  

b) HFC 227ea (heptafluoropropano); 

c) IG-541 (52 % nitrogénio, 40 % argon, 8 % dióxido de carbono). 

 Apenas são autorizados outros agentes extintores nos termos do procedimento referido no 
n.º 2 do artigo 19.º da presente directiva. 

2. Ventilação, entradas de ar 

a) O ar de combustão necessário aos motores de combustão não deve ser aspirado de 
compartimentos que virão a ser protegidos por sistemas permanentes de extinção de 
incêndios: Tal não se aplica quando existirem duas casas das máquinas completamente 
independentes e hermeticamente separadas ou quando, a par da casa das máquinas 
principal, existir outra casa de máquinas com comando do leme de proa que garanta a 
propulsão da embarcação pelos seus próprios meios, em caso de incêndio na casa das 
máquinas principal. 

b) Qualquer ventilação artificial que exista no compartimento a proteger desligar-se-á 
automaticamente caso o sistema de extinção de incêndios seja accionado. 

c) Devem existir dispositivos capazes de fechar rapidamente todas as aberturas 
susceptíveis de deixar entrar ar ou sair gás do compartimento a proteger. Deverá ser 
possível detectar imediatamente se as aberturas estão abertas ou fechadas. 
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d) O ar que sai das válvulas de escape dos reservatórios de ar comprimido existentes nas 
casas das máquinas deverá ser enviado para o exterior. 

e) A pressão excessiva ou insuficiente resultante do fluxo dos agentes extintores não deve 
destruir as componentes das divisórias do compartimento a proteger. Deve haver 
condições para restabelecer a pressão normal sem perigo. 

f) Os locais protegidos devem dispor de um sistema de extracção dos agentes extintores e 
dos gases de combustão. Esse sistema deverá poder ser comandado fora dos locais 
protegidos, que não poderão ficar inacessíveis em caso de incêndio nessa zona. Caso 
existam sistemas permanentes de extracção, estes não poderão ser accionados enquanto 
o incêndio estiver a ser apagado. 

3. Sistema de alarme de incêndios 

 O compartimento a proteger deve ser controlado mediante um sistema de alarme de incêndio 
eficaz. O alarme deve estar visível na casa do leme, na zona dos alojamentos e no 
compartimento a proteger. 

4. Sistema de condutas 

a) Os agentes extintores deverão ser dirigidos para o compartimento a proteger e nele 
distribuídos através de um sistema fixo de condutas. No interior do compartimento a 
proteger, o sistema de condutas e respectivos suportes devem ser de aço. As condutas de 
ligação aos reservatórios e as juntas de expansão não têm de cumprir este requisito, 
desde que sejam constituídas por materiais com propriedades equivalentes em caso de 
incêndio. As condutas devem estar protegidas contra a corrosão, tanto no interior como 
no exterior. 

b) O efusor de escoamento deverá ser concebido e montado de maneira a que o agente 
extintor seja distribuído regularmente. 

5. Dispositivos de accionamento 

a) Não são autorizados sistemas de extinção de incêndios com accionamento automático; 

b) Deverá existir a possibilidade de accionar o sistema de extinção de incêndios num local 
fora do compartimento a proteger.  

c) Os dispositivos de accionamento devem ser instalados de maneira a que o seu 
manuseamento seja possível, mesmo em caso de incêndio, e a que possa ser enviada a 
quantidade necessária de agente extintor em caso de danos causados pelo incêndio ou 
por uma explosão no compartimento a proteger. 
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 Os dispositivos de accionamento não mecânicos devem ser alimentados por duas fontes 
de energia independentes uma da outra que devem estar fora do compartimento a 
proteger. Em caso de incêndio, os cabos de controlo do compartimento a proteger 
devem ser concebidos por forma a manterem-se em funcionamento pelo menos 
durante 30 minutos. Considera-se cumprido este requisito se a instalação eléctrica 
estiver conforme com a norma IEC 60331-21:1999. 

 Se os dispositivos de accionamento estiverem ocultos, o painel que os recobre deve 
estar assinalado com o símbolo "equipamento de extinção de incêndios", com pelo 
menos 10 cm de altura, tal como indicado na Fig. 6 do Apêndice I, e uma inscrição em 
letras vermelhas sobre fundo branco, do seguinte teor: 

 "Feuerlöscheinrichtung 

 Installation d´extinction 

 Brandblusinstallatie 

 Meios de combate a incêndios" 

d) Se o sistema de extinção de incêndios se destinar a proteger diversos compartimentos, 
os dispositivos de accionamento de cada um dos compartimentos devem estar separados 
e claramente identificados. 

e) Deve ser aposto junto dos dispositivos de accionamento o respectivo modo de 
funcionamento, numa das línguas dos Estados-Membros, e de forma visível e indelével. 
Essa indicação deverá incluir as seguintes instruções: 

a) accionamento do sistema de extinção de incêndios; 

b) necessidade de se verificar que todas as pessoas abandonaram o compartimento a 
proteger; 

c) medidas a tomar pela tripulação quando for accionado o sistema de extinção de 
incêndios; 

d) medidas a tomar pela tripulação em caso de avaria do sistema de extinção de 
incêndios; 

f) As instruções deverão assinalar que, antes de se accionar o sistema de extinção de 
incêndios, há que desligar os motores de combustão que aspiram ar do compartimento a 
proteger. 
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6. Sistema de alarme 
a) Os sistemas permanentes de extinção de incêndios deverão vir equipados com sistemas de 

alarme acústicos e visuais. 
b)  O sistema de alarme disparará automaticamente assim que o sistema de extinção de 

incêndios for accionado pela primeira vez. O sinal de alarme deve tocar durante um 
período suficiente até o agente extintor ser libertado e não deverá ser possível desligá-lo. 

c) Os sinais de alarme devem estar bem visíveis nos locais a proteger, fora das zonas de 
acesso, e devem ser claramente audíveis, mesmo em condições de serviço correspondentes 
ao maior ruído próprio possível. Devem distinguir-se claramente de todos os outros sinais 
acústicos e visuais do compartimento a proteger. 

d) Os sinais de alarme acústicos devem ser claramente audíveis nos compartimentos vizinhos, 
mesmo com as portas de comunicação fechadas, e em condições de serviço que 
correspondam ao maior ruído próprio possível. 

e) Se o sistema de alarme não dispuser de auto-vigilância no que se refere aos curto-circuitos, 
interrupção dos circuitos eléctricos e quedas de tensão, deverá ser possível verificar que 
está a funcionar correctamente. 

f) Em todos os acessos a um local que contenha agentes extintores deve ser afixada de forma 
bem visível uma inscrição, em letras vermelhas sobre fundo branco, do seguinte teor: 

 "Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung! 

 Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! 

 Attention, installation d’extinction d’incendie 

 Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)! 

 Let op, brandblusinstallatie! 

 Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte 
onmiddellijk verlaten! " 

 Warning, fire-fighting installation! 

 Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)" 
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7. Reservatórios pressurizados, suportes e tubagem pressurizada. 
 

a) Os reservatórios pressurizados, os suportes e a tubagem pressurizada devem ser 
conformes com a legislação em vigor num dos Estados-membros da Comunidade. 

b) Os reservatórios pressurizados devem ser instalados em conformidade com as 
instruções do fabricante. 

c) Os reservatórios pressurizados, os suportes e a tubagem pressurizada não devem ser 
instalados em zonas de alojamento. 

d) A temperatura nos compartimentos e espaços onde se encontrem reservatórios 
pressurizados não deve ser superior a 50°C. 

e) Os armários e espaços no convés devem estar fixados com a maior firmeza e dispor de 
respiradouros montados de forma a que, no caso de uma fuga no reservatório 
pressurizado, o gás não possa infiltrar-se no interior do navio. Não são permitidas 
comunicações directas com outros compartimentos.  

8. Quantidade de agente extintor 

 Se a quantidade de agente extintor se destinar a proteger mais de um local, a quantidade total 
de agente extintor disponível não deve ser superior à quantidade necessária para a protecção 
do local de maiores dimensões. 

9. Instalação, inspecção e documentação 

a) O sistema só deve ser instalado ou modificado por uma firma especializada em sistemas 
de extinção de incêndios. Devem ser cumpridos os requisitos definidos pelo fabricante 
do agente extintor e pelo fabricante do sistema ( lista de informações sobre o produto e 
dados relativos à segurança). 

b) O sistema deve ser inspeccionado por um especialista: 

aa) antes de começar a funcionar; 

bb) antes de ser reposto em funcionamento, após ter sido accionado; 

cc) após qualquer modificação ou reparação; 

dd) periodicamente, pelo menos de dois anos em dois anos. 

c) Ao efectuar a inspecção, o especialista deverá verificar se o sistema cumpre os 
requisitos do presente capítulo. 
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d) A inspecção deve, no mínimo, incidir sobre os seguintes aspectos: 

aa) verificação externa de toda a instalação; 

bb) verificação da estanquidade das tubagens; 

cc) verificação operacional dos sistemas de controlo e accionamento; 

dd) verificação da pressão dos reservatórios e respectivo conteúdo; 

ee) verificação da estanquidade e dos dispositivos destinados a fechar o 
compartimento a proteger; 

ff) verificação do sistema de alarme de incêndio; 

gg) verificação do sistema de alarme. 

e) Serão emitidos certificados de inspecção, com menção da data da verificação e 
assinados pela pessoa que a efectuou. 

f) O número de sistemas permanentes de extinção de incêndios que tenham sido instalados 
deve ser mencionado no certificado comunitário. 

10. Sistemas de extinção de incêndios com CO2 

 Os sistemas de extinção de incêndios que utilizem CO2 como agente extintor devem cumprir, 
além do disposto nos n.ºs 1 a 9, os seguintes requisitos: 

a) Os reservatórios de CO2 devem ser instalados fora dos locais a proteger, num espaço ou 
compartimento hermeticamente separado. As portas desses espaços e compartimentos 
devem abrir para o exterior, dispor de um sistema de fecho e ostentar do lado de fora o 
símbolo "Sinal de Perigo" com pelo menos, 5 cm de altura, tal como indicado na Fig. 4 
do Apêndice I, juntamente com a inscrição "CO2", da mesma cor e da mesma altura. 

b) Os espaços sob o convés destinados à instalação dos reservatórios de CO2 só devem ser 
acessíveis do exterior. Esses espaços devem dispor de ventilação artificial própria 
suficiente, com condutas de extracção, completamente distinta dos outros sistemas de 
ventilação a bordo. 

c) Os reservatórios de CO2 não devem conter mais de 0,75 kg/l. O volume específico de 
gás CO2 não pressurizado deve ser de 0,56 m3/kg. 

d) O volume de CO2 necessário para o compartimento a proteger deve corresponder no 
mínimo a 40% do volume bruto do local. Deverá ser possível fornecer este volume em 
120 segundos e verificar se o abastecimento foi completamente realizado. 
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e) A abertura das válvulas dos reservatórios e o manuseamento da válvula de fluxo são 
operações de controlo que devem ser realizadas separadamente. 

f) O "período suficiente" referido no n.º 6.b) deve ser de pelo menos 20 segundos. Será 
necessário um dispositivo seguro para garantir o tempo de pausa antes do fornecimento 
do CO2. 

11. Sistemas de extinção de incêndios com HFC-227ea  

 Os sistemas de extinção de incêndios que utilizem HFC 227ea como agente extintor devem 
cumprir, além do disposto nos n.ºs 1 a 9, os seguintes requisitos: 

a) Se houver diversos compartimentos a proteger com volumes brutos diferentes, cada um 
deles deve dispor de um sistema de extinção de incêndios próprio. 

b) Cada reservatório de HFC 227ea instalado no compartimento a proteger deverá dispor 
de uma válvulas de escape de sobrepressão. Essa válvula libertará com toda a segurança 
o conteúdo do reservatório no compartimento a proteger, caso o reservatório seja 
atingido pelo incêndio e o sistema de extinção de incêndios não tenha sido accionado. 

c) Cada reservatório deve estar equipado com um dispositivo de controlo da pressão do 
gás. 

d) Os reservatórios não devem conter mais de 1,15 kg/l. O volume específico de 
HFC 227ea não pressurizado deve ser de 0.1374 m3/kg. 

e) O volume de HFC 227ea necessário para o compartimento a proteger deve corresponder 
no mínimo a 8% do volume bruto do local. Deverá ser possível fornecer este volume em 
10 segundos. 

f) Os reservatórios de HFC 227ea devem dispor de um aparelho de leitura da pressão que 
accione sinais de alarme acústicos e visuais na casa do leme, caso se verifique uma fuga 
não autorizada de carburante. Se não houver casa do leme, o sinal de alarme deve soar 
fora do local a proteger. 

g) Após o alagamento, a concentração no compartimento a proteger não deve ser superior 
a 10,5 %. 

h) O sistema de extinção de incêndios não deve incorporar qualquer peça em alumínio. 

12. Sistemas de extinção de incêndios com IG-541 

 Os sistemas de extinção de incêndios que utilizem IG-541 como agente extintor devem 
cumprir, além do disposto nos n.ºs 1 a 9, os seguintes requisitos: 
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a) Se houver diversos compartimentos a proteger com volumes brutos diferentes, cada um 
deles deve dispor de um sistema de extinção de incêndios próprio. 

b) Cada reservatório de IG-541 instalado no compartimento a proteger deverá dispor de 
uma válvula de escape de sobrepressão. Essa válvula libertará com toda a segurança o 
conteúdo do reservatório no compartimento a proteger, caso o reservatório seja atingido 
pelo incêndio e o sistema de extinção de incêndios não tenha sido accionado. 

c) Cada reservatório deve estar equipado com um dispositivo de controlo do respectivo 
conteúdo. 

d) A pressão de enchimento do reservatório não deve ultrapassar 200 bar a +15°C. 

e) O volume de IG-541 necessário para o compartimento a proteger deve corresponder no 
mínimo a 44 % do volume bruto do local, não podendo ser superior a 50%. Deverá ser 
possível fornecer este volume em 120 segundos. 

13. Sistemas de extinção de incêndios destinados a proteger objectos 

 Os sistemas permanentes de extinção de incêndios destinados a proteger objectos nas casas 
das máquinas, casas das caldeiras ou casas das bombas apenas são autorizados com base nas 
recomendações do Comité. 

Artigo 10.04 

Baleeiras 

1. Em conformidade com a Norma Europeia 1914: 1997, devem estar equipadas com pelo 
menos uma baleeira os seguintes tipos de embarcações: 

a) embarcações a motor e batelões cujo porte bruto seja superior a 150 t; 

b) rebocadores e os empurradores com mais de 150 m3 de deslocamento de água; 

c) estruturas flutuantes; 

d) embarcações de passageiros. 

2. As baleeiras devem poder ser lançadas à água e de modo seguro por uma única pessoa, 5 m 
depois da primeira acção manual. Se for utilizada uma instalação motorizada para o lançamento 
à água, esta deve ser concebida de maneira a que a rapidez e a segurança do lançamento não 
fiquem comprometidas em caso de falha da alimentação em energia. 

3. As baleeiras pneumáticas devem ser inspeccionadas de acordo com as instruções do fabricante. 
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Artigo 10.05 

Bóias salva-vidas e coletes de salvação 

1. As embarcações devem estar equipadas com pelo menos três bóias salva-vidas, de acordo 
com a Norma Europeia 14144: 2002. As bóias devem estar prontas a ser utilizadas e fixadas 
no convés em locais adequados, sem estarem presas nos respectivos suportes. Pelo menos 
uma das bóias salva-vidas deve dispor de fachos de auto-inflamação alimentados por baterias 
e inextinguíveis na água. 

2. A bordo das embarcações devem existir, ao alcance imediato de cada pessoa que se encontra 
habitualmente a bordo, coletes de salvação insufláveis personalizados, nos termos das normas 
europeias EN 395: 1998 ou EN 396:1998 

 Para as crianças são autorizados coletes de salvação não insufláveis, conformes com as 
normas acima referidas. 

3. Estes coletes devem ser inspeccionados em conformidade com as instruções do fabricante. 
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CAPÍTULO 11 

 
S E G U R A N Ç A  N O S  P O S T O S  D E  T R A B A L H O  

 
Artigo 11.01 

Generalidades 

1. As embarcações devem ser construídas, adaptadas e equipadas de maneira a que as pessoas 
neles possam trabalhar e circular com segurança. 

2. As instalações permanentes necessárias para trabalhar a bordo devem ser adaptadas, dispostas 
e protegidas de maneira a tornar seguras e fáceis as manobras a bordo e a manutenção. Se for 
caso disso, as partes móveis ou submetidas a temperaturas elevadas devem estar munidas de 
dispositivos de protecção. 

Artigo 11.02 

Protecção contra as quedas 

1. Os conveses e trincanizes devem ser lisos e não ter zonas que provoquem tropeções. Não deve 
ser possível a formação de poças de água. 

2. Os conveses e trincanizes, os pavimentos das casas das máquinas, as plataformas, as escadas e 
a parte superior dos cabeços de amarração do trincaniz devem ser antiderrapantes. 

3. A parte superior dos cabeços de amarração do trincaniz e os obstáculos nas vias de circulação, 
tais como as arestas dos degraus das escadas, devem ser assinalados com uma tinta 
contrastante com a superfície circundante do convés. 

4. Os bordos exteriores dos conveses e trincanizes, bem como os postos de trabalho onde as 
pessoas possam cair de uma altura superior a 1 m, devem estar munidos de bordas falsas ou 
braçolas com uma altura mínima de 0,70 m ou de uma balaustrada conforme com a Norma 
Europeia EN 711:1995. Esta deve incluir um corrimão, uma protecção a nível dos joelhos e 
um guarda-pé. Os trincanizes devem estar munidos de um guarda-pé e de um corrimão 
contínuo, fixo à braçola. Os corrimãos da braçola não são exigidos quando os trincanizes 
estão munidos de parapeitos não rebaixáveis do lado da água. 

5. Nos postos em que haja o risco de queda de mais de um 1 m, a comissão de inspecção poderá 
exigir a instalação de materiais e equipamento adequados a fim de garantir a segurança no 
trabalho. 
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Artigo 11.03 

Dimensões dos postos de trabalho 

Os postos de trabalho devem ter dimensões que proporcionem a cada pessoa que os ocupa uma 
liberdade de movimentos suficiente. 

Artigo 11.04 

Trincanizes 

1. A largura útil do trincaniz deve ser de 0,60 m no mínimo. Esta dimensão pode ser reduzida 
para 0,50 m em certos locais necessários para a manutenção do navio, tais como as válvulas 
de tomada de água para a lavagem do convés. No local dos cabeços de amarração e dos 
cunhos pode ser reduzida até 0,40 m. 

2. Até uma altura de 0,90 m acima do trincaniz, a sua largura útil pode ser reduzida até 0,54 m, 
desde que a largura útil por cima, entre o bordo exterior do casco e o bordo interior do porão, 
seja de pelo menos 0,65 m. Neste caso, a largura útil do trincaniz pode ser reduzida 
para 0,50 m, caso o seu bordo exterior esteja munido de um parapeito, conforme com a norma 
europeia EN 711:1995, a fim de evitar as quedas. A bordo das embarcações de comprimento 
igual ou inferior a 55 m, que apenas tenham alojamentos à popa, pode prescindir-se da 
balaustrada. 

3. As prescrições dos n.ºs 1 e 2 são aplicáveis até uma altura de 2,00 m acima do trincaniz. 

Artigo 11.05 

Acesso aos postos de trabalho 

1. As vias, acessos e corredores para a circulação de pessoas e cargas devem ser adaptadas e 
dimensionadas de modo a que 

a) em frente da abertura do acesso haja espaço suficiente para não dificultar os 
movimentos; 

b) a largura útil da passagem corresponda à finalidade do posto de trabalho e seja no 
mínimo de 0,60 m, salvo para as embarcações com menos de 8 m de boca, nas quais 
poderá ser reduzida para 0,50 m; 

c) a altura útil da passagem e da altura da braçola seja no mínimo 1,90 m. 
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2. As portas devem ser instaladas de modo a poderem ser abertas e fechadas sem perigo de 
ambos os lados. Devem estar protegidas contra o fecho ou a abertura involuntária. 

3. Devem prever-se escadas, escadas de mão ou degraus adequados, caso os acessos, saídas e 
vias de circulação incluam diferenças de nível superiores a 0,50 m. 

4. Para os postos de trabalho ocupados de forma permanente devem prever-se escadas, se a 
diferença de nível ultrapassar 1,00 m. Esta prescrição não se aplica às saídas de emergência. 

5. As embarcações com porão devem ter no mínimo uma via de acesso permanente em cada 
extremo do porão. 

 Em derrogação do n.º 1, poder-se-ão dispensar as vias de acesso permanentes, se existirem 
pelo menos duas escadas de porão móveis que tenham no mínimo três degraus acima das 
braçolas do porão com um ângulo de inclinação de 60.º. 

Artigo 11.06 

Saídas e saídas de emergência 

1. O número, a disposição e as dimensões das saídas, incluindo as saídas de emergência, devem 
corresponder à utilização e às dimensões dos locais. Quando uma dessas saídas servir de saída 
de emergência, deve estar claramente assinalada enquanto tal. 

2. As saídas de emergência e as janelas ou as tampas de clarabóias que servem de saídas de 
emergência devem ter uma abertura disponível de pelo menos 0,36 m2, sendo a menor 
dimensão de 0,50 m. 

Artigo 11.07 

Escadas, degraus e equipamento similar 

1. As escadas e escadas de mão devem estar fixas de modo seguro. As escadas devem ter pelo 
menos 0,60 m de largura, devendo a largura útil entre os corrimãos ser, no mínimo, de 0,60 
m; a profundidade dos degraus não deve ser inferior a 0,15 m; as superfícies dos degraus 
devem ser antiderrapantes e as escadas com mais de três degraus devem ter corrimãos. 



 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 124 
ANEXO II DG C III   PT 

2. As escadas de mão e os degraus fixados separadamente devem ter uma largura útil de pelo 
menos 0,30 m; a distância entre dois degraus não deve ser superior a 0,30 m e a distância 
entre os degraus e as estruturas deve ser no mínimo de 0,15 m. 

3. As escadas e degraus fixados separadamente devem ser imediatamente reconhecidos, quando 
vistos de cima, e estar munidos de punhos de fixação por cima das aberturas de saída. 

4. As escadas móveis devem ter uma largura mínima de 0,40 m e, pelo menos, 0,50 m na base; e 
poder ser protegidas contra quedas ou escorregamentos; os degraus devem estar solidamente 
fixados nos banzos. 

Artigo 11.08 

Espaços interiores 

1. Os postos de trabalho no interior da embarcação devem, em termos de dimensão, concepção e 
disposição, estar adaptados às tarefas a realizar e cumprir os requisitos em matéria de higiene 
e segurança. Devem dispor de iluminação suficiente e anti-ofuscante e poder ser 
suficientemente arejadas; em caso de necessidade, devem ser equipados com aparelhos de 
aquecimento que mantenham uma temperatura adequada. 

2. Os pavimentos dos postos de trabalho no interior da embarcação devem ser sólidos e 
resistentes, antiderrapantes e sem zonas onde seja possível tropeçar e. As aberturas nos 
conveses e pavimentos devem, quando abertas, estar equipadas com uma protecção contra 
quedas. As janelas e clarabóias devem estar dispostas e concebidas de modo a poderem ser 
manipuladas e limpas sem perigo. 

Artigo 11.09 

Protecção contra o ruído e as vibrações 

1. Os postos de trabalho devem estar situados, adaptados e concebidos de tal forma que os 
membros da tripulação não estejam expostos a vibrações nocivas. 

2. Além disso, no que se refere à insonorização, os postos de trabalho permanentes devem ser 
construídos e protegidos de modo a não pôr em perigo a segurança e a saúde da tripulação em 
consequência dos ruídos. 
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3. Para os membros da tripulação que possam estar expostos quotidianamente a um nível de 
ruído superior a 85 dB (A), devem prever-se aparelhos individuais de protecção acústica. Nos 
postos de trabalho onde os níveis de ruído ultrapassem 90 dB (A) devem afixar-se avisos 
recordando a obrigatoriedade de utilizar os aparelhos de protecção acústica, mediante um 
símbolo com a inscrição "Utilizar aparelhos de protecção acústica", de pelo menos 10 cm de 
diâmetro, tal como indicado na Fig. 7 do Apêndice I. 

Artigo 11.10 

Tampas de escotilha 

1. As tampas de escotilha devem ser de fácil acesso e poder ser manipuladas com segurança. Os 
elementos de tampas de escotilhas com uma massa superior a 40 kg devem poder ser, além 
disso, corridos ou baixados ou estar equipados com dispositivos mecânicos de abertura. As 
tampas de escotilha manipuladas por meio de aparelhos de elevação devem estar providos de 
dispositivos facilmente acessíveis, adequados à fixação de peças de ligação. As tampas de 
escotilha e os aros não intermutáveis devem ostentar indicações precisas relativamente às 
escotilhas a que correspondem, bem como à sua posição correcta sobre as ditas escotilhas. 

2. As tampas de escotilha devem estar protegidas contra o levantamento pelo vento ou pelos 
aparelhos de carregamento. As tampas corrediças devem estar munidas de fixadores que 
impeçam uma deslocação não intencional superior a 0,40 m, no sentido do comprimento, e 
devem poder ser bloqueadas na posição definitiva. Devem prever-se dispositivos adequados 
para fixar as tampas de escotilha empilhadas. 

3. No caso de tampas de escotilha mecânicas, a corrente eléctrica tem de ser automaticamente 
interrompida quando o interruptor de comando for solto. 

4. As tampas de escotilha devem poder suportar as cargas que são susceptíveis de receber: no 
caso das tampas de escotilha transitáveis, tal corresponde, no mínimo, a 75 kg, enquanto carga 
pontual. As tampas de escotilha não-transitáveis devem estar assinaladas como tal. As tampas 
destinadas a receber carga de convés devem ostentar a indicação da carga admissível em t/m². 
Se a carga máxima admissível exigir a instalação de suportes, este facto deve ser assinalado 
em local adequado, devendo neste caso encontrarem-se a bordo os planos correspondentes. 



 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 126 
ANEXO II DG C III   PT 

Artigo 11.11 

Guinchos 

1. Os guinchos devem ser concebidos de modo a que se possa trabalhar com segurança e estar 
munidos de dispositivos que impeçam um retorno não intencional da carga. Os guinchos sem 
bloqueio automático devem estar providos de um freio dimensionado em função da sua força 
de tracção. 

2. Os guinchos accionados manualmente devem estar munidos de dispositivos que impeçam o 
retorno da manivela. Os guinchos que podem ser accionados quer manualmente, quer por 
força motriz, devem ser concebidos de tal maneira que o comando por força motriz não possa 
accionar o comando manual. 

Artigo 11.12 

Gruas 

1. As gruas devem ser construídas segundo as regras da arte. As forças desenvolvidas durante a 
utilização devem ser transmitidas de maneira segura ao cavername da embarcação, não 
devendo pôr em perigo a estabilidade. 

2. Nas gruas deve estar afixada uma placa do fabricante com as seguintes informações: 

a) nome e endereço do fabricante; 

b) marcação CE com indicação do ano de construção; 

c) indicação da série e do tipo; 

d) se for caso disso, o número de série. 

3. As cargas máximas admissíveis devem estar indelevelmente marcadas nas gruas e de modo 
facilmente legível. 

 Nas gruas cuja carga útil não ultrapasse 2000 kg é suficiente que esteja marcada, de modo 
indelével e facilmente legível, a carga útil correspondente ao braço de carga mais longo. 
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4. Devem existir dispositivos de protecção contra os perigos de esmagamento ou de efeitos de 
tesoura. As partes exteriores da grua devem deixar uma distância de segurança de 0,5 m para 
cima, para baixo e para os lados, relativamente a todos os objectos circundantes. A distância 
de segurança lateral não é exigida no exterior das zonas de trabalho e de circulação. 

5. As gruas motorizadas devem poder ser protegidas contra uma utilização não autorizada. Não 
devem poder ser postas em funcionamento senão no posto de comando previsto para a grua. 
Os comandos devem ter retorno automático (botões sem retentores); a sua direcção de 
funcionamento deve ser reconhecida sem equívocos. 

 Em caso de falha da energia motriz, a carga não deve poder descer sem controlo. Devem ser 
evitados os movimentos não intencionais da grua. 

 O deslocamento ascendente do dispositivo de elevação e a ultrapassagem da carga útil devem 
ser limitados por um dispositivo adequado. O deslocamento descendente do dispositivo de 
elevação deve ser limitado quando, no momento de prender o gancho, o número de voltas de 
cabo no tambor for inferior a duas, em quaisquer condições de funcionamento. Depois do 
engate dos dispositivos automáticos de limitação, o movimento contrário correspondente deve 
continuar a ser possível. 

 A resistência à ruptura dos cabos de equipamentos móveis deve corresponder ao quíntuplo da 
carga admissível do cabo. A construção do cabo não deve ter defeitos e a sua concepção deve 
ser adequada para a utilização nas gruas. 

6. Antes da primeira colocação em serviço, ou antes de uma nova colocação em serviço após 
modificações importantes, deve comprovar-se, através de cálculos e de um ensaio de carga, 
que a solidez e a estabilidade da grua são suficientes. 

 Para as gruas cuja carga útil não ultrapasse 2000 kg, o perito pode decidir que a prova de 
cálculo pode ser substituída, parcial ou totalmente, por um ensaio com uma carga igual 
a 1,25 vezes a carga útil, efectuado sobre toda a maquinaria. 

 Os ensaios referidos no primeiro e segundo parágrafos devem ser efectuados por um perito 
aprovado pela comissão de inspecção. 

7. As gruas devem ser controladas regularmente, pelo menos de doze em doze meses, por uma 
pessoa competente. Durante essa inspecção, as condições de segurança da grua devem ser 
constatadas mediante uma verificação visual e um teste ao seu funcionamento.  
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8. Depois dos ensaios iniciais, a grua deve ser novamente inspeccionada, o mais tardar, de dez 
em dez anos, por um perito aprovado pela comissão de inspecção. 

9. As gruas com uma carga útil superior a 2000 kg, que sirvam para o transbordo da carga ou 
instaladas a bordo de equipamentos de elevação, de pontões e outras estruturas flutuantes ou 
embarcações de estaleiro, devem cumprir igualmente as disposições em vigor num dos 
Estados-membros. 

10. Devem encontrar-se a bordo pelo menos os seguintes documentos respeitantes às gruas: 

a) o manual de instruções do fabricante das gruas, que deverá incluir, no mínimo, as 
seguintes informações: 

 o alcance e as funções dos controlos; 

 carga útil máxima admissível em função do braço de carga; 

 inclinação máxima admissível da grua; 

 manual de montagem e de manutenção; 

 instruções para os controlos regulares; 

 dados técnicos gerais. 

b) certificados relativos aos controlos efectuados nos termos dos n.ºs 6 a 8 ou 9. 

Artigo 11.13 

Armazenamento de líquidos inflamáveis 

Os líquidos inflamáveis cujo ponto de inflamação seja inferior a 55° C devem ser armazenados no 
convés, num armário com ventilação construído com material incombustível. No exterior do 
armário deve ser afixado o símbolo "Proibido fumar ou fazer lume" com pelo menos, 10 cm de 
diâmetro, tal como indicado na Fig. 2 do Apêndice I. 
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CAPÍTULO 12 

 
A L O J A M E N T O S  

 
Artigo 12.01 

Generalidades 

1. As embarcações devem dispor de alojamentos para as pessoas que vivem habitualmente a 
bordo, ou pelo menos para a tripulação mínima. 

2. Os alojamentos devem ser construídos, adaptados e equipados de maneira a satisfazer as 
necessidades de segurança, saúde e bem-estar das pessoas a bordo. Devem ser de acesso fácil 
e seguro e estar isolados contra o frio e o calor. 

3. A comissão de inspecção pode autorizar derrogações às prescrições do presente capítulo se a 
segurança e a saúde das pessoas a bordo forem garantidas de outra maneira. 

4. A comissão de inspecção mencionará no certificado comunitário as restrições aos períodos 
diários de funcionamento e à utilização da embarcação, resultantes das derrogações referidas 
no n.º 3. 

Artigo 12.02 

Prescrições de construção especiais para os alojamentos 

1. Os alojamentos devem poder ser convenientemente arejados, mesmo com as portas fechadas; 
além disso, as salas de estar comuns devem receber a luz do dia em quantidade suficiente e, 
na medida do possível, ter vista para o exterior. 

2. Se o acesso aos alojamentos não for ao nível do convés e a diferença de nível for de pelo 
menos 0,30 m, os locais devem ser acessíveis por escadas. 

3. Na proa da embarcação, os pavimentos não devem situar-se a mais de 1,20 m abaixo do plano 
de calado máximo. 
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4. As salas de estar e os quartos de dormir devem dispor de pelo menos duas saídas de 
emergência (vias de evacuação), tão afastadas quanto possível dos acessos e saídas normais, 
podendo uma dessas saídas constituir uma saída de emergência. Este requisito não é 
obrigatório para os compartimentos com uma saída directa para o convés ou para um corredor 
que sirva de via de evacuação, na condição de que esse corredor tenha duas saídas afastadas 
uma da outra e que dêem para bombordo e para estibordo. As saídas de emergência, de que 
podem fazer parte as clarabóias e janelas, devem ter uma abertura útil de pelo menos 0,36 m2, 
sendo a menor dimensão de 0,50 m, e permitir uma evacuação rápida em caso de emergência. 
O isolamento e o revestimento das vias de evacuação devem ser realizados em materiais 
dificilmente inflamáveis e a utilização das vias de evacuação deve ser garantida a qualquer 
momento através de meios adequados, tais como escadas de mão ou degraus fixados 
separadamente. 

5. Os alojamentos devem estar protegidos contra ruído e vibrações excessivos. Os níveis 
máximos de pressão acústica são os seguintes: 

a) nas salas de estar comuns: 70 dB (A); 

b) nos quartos de dormir: 60 dB (A). Esta disposição não se aplica às embarcações que 
navegam exclusivamente fora do período de descanso da tribulação, nos termos da 
legislação dos Estados-Membros. A limitação dos períodos diários de funcionamento 
deve ser mencionado no certificado comunitário. 

6. A altura livre para a posição de pé nos alojamentos não deverá ser inferior a 200 m. 

7. Regra geral, as embarcações devem ter pelo menos uma sala de estar comum, separada dos 
quartos de dormir. 

8. A superfície de solo disponível nas salas de estar comuns não deve ser inferior a 2 m2 por 
pessoa, devendo todavia perfazer no total 8 m2, no mínimo (excluindo o mobiliário, com 
excepção das mesas e das cadeiras). 

9. O volume de cada sala de estar e quarto de dormir privados não deverá ser inferior a 7 m3. 

10. Cada ocupante deverá dispor de um volume mínimo de ar de 3,5 m3 nos alojamentos 
privados. Os quartos de dormir deverão ter um volume de ar de 5 m3 para o primeiro 
ocupante e de 3 m3 para cada ocupante suplementar (deve deduzir-se o volume do 
mobiliário). Os quartos de dormir devem, tanto quanto possível, destinar-se no máximo a duas 
pessoas. Os beliches devem ser colocados a uma altura mínima de 0,30 m do solo. Se os 
beliches estiverem sobrepostos, deve deixar-se um espaço livre de pelo menos 0,60 m por 
cima de cada beliche. 
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11. As portas devem ter uma abertura cujo bordo superior deve estar pelo menos 1,90 m acima do 
convés e do pavimento e ter uma largura útil não inferior a 0,60 m. A altura prescrita pode ser 
obtida utilizando tampas ou abas corrediças ou rebaixáveis. As portas devem abrir para o 
exterior e poder ser abertas de ambos os lados. As braçolas não devem ter mais de 0,40 m de 
altura, devendo no entanto respeitar outras normas de segurança. 

12. As escadas devem estar fixas e poder ser utilizadas sem perigo. Será esse o caso se: 

a) tiverem pelo menos 0,60 m de largura; 

b) a profundidade dos degraus for de 0,15 m, no mínimo; 

c) os degraus forem antiderrapantes; 

d) as escadas com mais de três degraus tiverem pelo menos um corrimão ou punho de 
fixação. 

13. As condutas de gases ou líquidos perigosos, e em especial aquelas que suportam uma pressão 
tal que a mínima fuga pode pôr as pessoas em perigo, não devem ser instaladas nem nos 
alojamentos, nem nos corredores que a eles conduzem. Tal não se aplica nem às condutas de 
vapor nem às dos sistemas hidráulicos, desde que se encontrem envolvidas numa manga 
metálica, nem às condutas de gás das instalações de gás liquefeito para uso doméstico. 

Artigo 12.03 

Instalações sanitárias 

1. As embarcações que disponham de alojamentos devem ter, no mínimo, as seguintes 
instalações sanitárias: 

 a) uma casa de banho por unidade de alojamento ou por cada seis tripulantes; deve poder 
ser arejada com ar fresco, 

 b) um lavatório com despejo, ligado à água potável fria e quente, por unidade de 
alojamento ou por cada quatro tripulantes, 

 c) um duche ou uma banheira, ligados à água potável fria e quente, por unidade de 
alojamento ou por cada seis tripulantes. 
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2. As instalações sanitárias devem situar-se na proximidade imediata dos alojamentos. As 
retretes não devem ter acesso directo às cozinhas, refeitórios ou salas de estar-cozinhas 
comuns. 

3. As casas de banho devem ter uma superfície mínima de 1 m2, sendo a largura de pelo 
menos 0,75 m e o comprimento de pelo menos 1,10 m. As casas de banho dos camarotes para 
duas pessoas no máximo poderão ser mais pequenas. Se uma retrete contiver um lavatório 
e/ou um duche, a sua superfície deve ser aumentada em, pelo menos, a superfície ocupada 
pelo lavatório e/ou duche (ou eventualmente a banheira). 

Artigo 12.04 

Cozinhas 

1. As cozinhas poderão ser combinadas com salas de estar comuns. 

2. As cozinhas devem dispor de: 

a) um fogão; 

b) um lava-louças com despejo; 

c) uma instalação destinada ao fornecimento de água potável; 

d) um frigorífico; 

e) espaço suficiente para a arrumação, o trabalho e as provisões. 

3. A zona de refeitório das cozinhas combinadas com uma sala de estar comum deve ser 
suficiente para o número de membros da tripulação que geralmente a utilizam em simultâneo. 
A largura dos assentos não deve ser inferior a à 0,60 m. 

Artigo 12.05 

Instalação de água potável 

1. As embarcações com alojamentos devem possuir um depósito de água potável. Os orifícios de 
enchimento dos depósitos de água potável e as tubagens destinadas à água potável devem 
indicar que lhe são exclusivamente destinados. Os tubos de ligação para o enchimento de água 
potável devem ser instalados acima do convés. 
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2. Os depósitos de água potável: 

a) devem ser constituídos no seu interior por um material resistente à corrosão e que não 
apresente perigo no plano fisiológico; 

b) não devem integrar partes da canalização em que a água não circule regularmente; 

c) devem estar protegidos contra um aquecimento excessivo. 

3. Para além dos requisitos previstos no n.º 2, os depósitos de água potável devem:  

a) ter uma capacidade de pelo menos 150 l por pessoa que viva normalmente a bordo, ou 
pelo menos por cada membro da tripulação mínima; 

b) estar providos de uma abertura adequada que permita a limpeza do seu interior e que 
possa ser fechada à chave; 

c) estar munidos de um indicador do nível da água; 

d) dispor de tubos de ventilação para o ar livre ou equipados com filtros adequados. 

4. Os depósitos de água potável não devem atravessar reservatórios destinados a outros fins. As 
condutas de água potável não devem atravessar reservatórios que contenham outros líquidos. 
Não são permitidas as comunicações entre o sistema de água potável e outras tubagens. As 
tubagens de gás ou de outros líquidos que não a água potável não devem passar através dos 
depósitos desta última. 

5. Os contentores pressurizados para água potável apenas devem funcionar com ar comprimido 
de composição natural. Se este for produzido por meio de compressores, devem instalar-se 
filtros de ar e desengordurantes adequados entre o compressor e o depósito, excepto no caso 
de a água estar separada do ar por uma membrana. 

Artigo 12.06 

Aquecimento e ventilação 

1. Os alojamentos devem poder ser aquecidos de acordo com o fim a que se destinam. O sistema 
de aquecimento deve ser adequado às diferentes condições meteorológicas. 
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2. As salas de estar e os quartos de dormir devem poder ser suficientemente ventilados, mesmo 
que as portas estejam fechadas. A ventilação deve proporcionar uma circulação de ar 
suficiente, quaisquer que sejam as condições climatéricas. 

3. Os alojamentos devem ser concebidos e dispostos, tanto quanto possível, de modo a impedir a 
penetração de ar viciado proveniente de outras zonas da embarcação, tais como casas das 
máquinas ou porões; em caso de ventilação artificial, as aberturas de entrada de ar devem 
estar dispostas de maneira a satisfazer os requisitos supramencionados. 

Artigo 12.07 

Outras instalações dos alojamentos 

1. Cada membro da tripulação que viva a bordo deve dispor de um beliche individual e de um 
guarda-roupa individual que possa ser fechado à chave. O beliche deve ter as dimensões 
internas mínimas de 2,00 x 0,90 m. 

2. Devem prever-se locais adequados para guardar e secar as roupas de trabalho fora dos quartos 
de dormir. 

3. Todos os locais devem dispor de iluminação eléctrica. Só são admitidas lâmpadas 
suplementares de combustível gasoso ou líquido nas salas de estar comuns. Os aparelhos de 
iluminação que funcionem com combustível líquido devem ser metálicos e apenas estão 
autorizados a funcionar com combustíveis com um ponto de inflamação superior a 55° C, ou 
com petróleo comercial. Os referidos aparelhos devem ser colocados e fixados de modo a não 
constituírem perigo de incêndio. 
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CAPÍTULO 13 

 
I N S T A L A Ç Õ E S  D E  A Q U E C I M E N T O ,  D E  C O Z I N H A  E  

D E  R E F R I G E R A Ç Ã O  Q U E  F U N C I O N A M  C O M  C O M B U S T Í V E I S  

Artigo 13.01 

Generalidades 

1. As instalações de aquecimento, de cozinha e de refrigeração que funcionem com gás 
liquefeito devem respeitar as prescrições do Capítulo 14 do presente Anexo. 

2. As instalações de aquecimento, de cozinha e de refrigeração, incluindo os respectivos 
acessórios, devem ser concebidas e colocadas de modo a não constituírem um perigo, mesmo 
em caso de sobreaquecimento. Devem estar montadas de maneira a não tombar nem ser 
deslocadas acidentalmente. 

3. As instalações referidas no n.º 2 não podem ser colocadas em locais onde sejam armazenadas 
ou utilizadas matérias com um ponto de inflamação inferior a 55° C. Nenhuma tubagem de 
evacuação destas instalações pode passar pelos ditos locais. 

4. Deve ser garantido o fornecimento de ar necessário à combustão. 

5. Os aparelhos de aquecimento devem estar solidamente ligados aos tubos de evacuação de 
fumos, que devem estar equipados de campânulas adequadas ou de dispositivos de protecção 
contra o vento. Devem também estar dispostos de modo a permitir a sua limpeza. 

Artigo 13.02 

Utilização de combustíveis líquidos, aparelhos a petróleo 

1. Nas instalações de aquecimento, de cozinha e de refrigeração que funcionam com 
combustível líquido, apenas podem ser utilizados combustíveis cujo ponto de inflamação seja 
superior a 55° C. 

2. Em derrogação do n.º 1, os aparelhos de cozinha e os aparelhos com pavio que sirvam para 
aquecimento e refrigeração e que funcionem com petróleo comercial podem ser admitidos nos 
alojamentos e nas casas do leme, desde que a capacidade do seu depósito de alimentação não 
ultrapasse 12 litros. 
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3. Os aparelhos com pavio devem 
a) estar equipados com um reservatório de combustível em metal cuja abertura de 

enchimento possa ser fechada e que não tenha soldaduras em estanho abaixo do nível 
máximo de enchimento. Devem também ser concebidos e instalados de modo que o seu 
depósito de combustível não possa abrir-se ou despejar-se acidentalmente; 

b) poder ser acendidos sem recurso a outro combustível líquido; 
c) estar instalados de modo a garantir a evacuação dos gases de combustão. 

Artigo 13.03 

Fogões com queimador de vaporização e aparelhos de aquecimento com queimador de 
pulverização 

1. Os fogões com queimador de vaporização e os aparelhos de aquecimento com queimador de 
pulverização devem ser construídos segundo as regras da arte. 

2. Se um fogão com queimador de vaporização ou um aparelho de aquecimento com queimador 
de pulverização estiver instalado na casa das máquinas, o fornecimento de ar e os motores 
devem estar concebidos de modo a que o aparelho de aquecimento e os motores possam 
funcionar, de modo independente e em total segurança. Se necessário, devem-se instalar 
condutas de ar distintas. A instalação deve ser realizada de tal forma que a chama proveniente 
do queimador não possa nunca atingir outras partes das instalações da casa das máquinas. 

Artigo 13.04 

Fogões com queimador de vaporização 

1. Os fogões com queimador de vaporização devem poder ser acendidos sem recurso a outro 
combustível líquido. Devem ser fixados em cima de uma chapa metálica que abranja todas as 
partes condutoras de combustível, com uma altura mínima de 20 mm e uma capacidade de 
pelo menos 2 litros. 

2. No caso dos fogões com queimador de vaporização instalados numa casa das máquinas, os 
lados da chapa metálica prescrita no n.º 1 devem ter pelo menos 200 mm de altura. A aresta 
inferior do queimador de vaporização deve estar situada por cima da aresta da chapa. Além 
disso, o rebordo superior da chapa deve estar colocado a pelo menos 100 mm do chão. 
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3. Os fogões com queimador de vaporização devem estar munidos de um regulador adequado 
que, em qualquer posição de regulação escolhida, assegure um fluxo praticamente constante 
do combustível para o queimador e evite as fugas de combustível em caso de extinção 
acidental da chama. Consideram-se adequados os reguladores que funcionem correctamente, 
mesmo quando sujeitos a vibrações e a uma inclinação até 12° e que, além de um flutuador de 
regulação de nível, disponham de: 

a) um dispositivo estanque de fecho que permita interromper com segurança o 
abastecimento de combustível, caso o nível admissível seja ultrapassado, ou 

b) uma conduta de descarga, unicamente no caso de a chapa ter capacidade suficiente para 
recolher pelo menos o conteúdo do reservatório de combustível. 

4. Se o reservatório de combustível de um fogão com queimador de vaporização for instalado 
separadamente: 
a) a altura a que este está colocado não deve ultrapassar a que está fixada pelas instruções 

de funcionamento estabelecidas pelo fabricante do aparelho; 
b) deve ser preservado de um aquecimento excessivo; 
c) o abastecimento de combustível deve poder ser interrompido a partir do convés. 

5. Os tubos de evacuação de fumo dos fogões com queimador de vaporização devem estar 
munidos de um dispositivo que impeça a inversão da tiragem. 

Artigo 13.05 

Aparelhos de aquecimento com queimador de pulverização 

Os aparelhos de aquecimento com queimador de pulverização devem preencher especificamente as 
seguintes condições: 

a) a caldeira deve ser suficientemente ventilada antes da alimentação em combustível; 
b) a alimentação em combustível deve ser regulada por um termóstato; 
c) a inflamação do combustível deve ser feita por meio de um dispositivo eléctrico ou de 

uma chama-piloto; 
d) um dispositivo de segurança deve interromper o abastecimento de combustível, se a 

chama se extinguir; 
e) o interruptor principal deve ser colocado fora do local da instalação, em lugar de fácil 

acesso. 
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Artigo 13.06 

Aparelhos de aquecimento de convecção forçada 

Os aparelhos de aquecimento de convecção forçada que incluem uma câmara de combustão, em 
torno da qual o ar aquecido é conduzido sob pressão a um sistema de distribuição ou a um local, 
devem preencher as seguintes condições: 

a) Se o combustível for pulverizado sob pressão, a alimentação em ar de combustão deve 
ser assegurada por um ventilador. 

b) A câmara de combustão deve ser bem ventilada antes de o queimador ser aceso. Pode 
considerar-se que a ventilação é efectuada se o ventilador do ar de combustão continuar 
a funcionar depois da extinção da chama. 

c) A alimentação em combustível deve ser cortada automaticamente se: 
 a chama se extinguir; 
 a alimentação em ar de combustão não for suficiente; 
 o ar aquecido ultrapassar a temperatura previamente regulada ou 
 houver uma falha de corrente nos dispositivos de segurança.  
 Nestes casos, o abastecimento de combustível não deve ser automaticamente 

restabelecido depois do corte. 
d) Os ventiladores de ar de combustão e de ar de aquecimento devem poder ser desligados 

do exterior do local onde se encontra o aparelho de aquecimento. 
e) Se o ar de aquecimento for aspirado do exterior, as aberturas de aspiração devem situar-

-se, na medida do possível, acima do convés e colocadas de modo a que a chuva e a 
surriada não possam penetrar. 

f) As condutas de ar de aquecimento devem ser construídas em metal. 
g) Os orifícios de saída do ar de aquecimento não devem poder ser completamente 

fechados. 
h) As eventuais fugas de combustível não devem poder atingir as condutas de ar de 

aquecimento. 
i) O ar dos aparelhos de aquecimento de convecção forçada não deve ser aspirado de 

dentro das casas das máquinas. 



 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 139 
ANEXO II DG C III   PT 

Artigo 13.07 

Aquecimento com combustíveis sólidos 

1. Os aparelhos de aquecimento a combustíveis sólidos devem ser colocados sobre uma chapa 
metálica com rebordos levantados, colocada de modo a evitar que os combustíveis 
incandescentes ou as cinzas quentes caiam para fora da dita chapa. 

 Esta disposição não se aplica aos aparelhos instalados nos compartimentos construídos em 
materiais incombustíveis e exclusivamente destinados à instalação de uma caldeira. 

2. As caldeiras de aquecimento a combustíveis sólidos devem estar munidas de reguladores 
termostáticos que actuem sobre o fluxo de ar necessário à combustão. 

3. Junto de cada aparelho de aquecimento deve encontrar-se um meio que permita apagar 
facilmente as cinzas. 
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CAPÍTULO 14 

 
I N S T A L A Ç Õ E S  D E  G Á S  L I Q U E F E I T O  P A R A  U S O S  D O M É S T I C O S  

 
Artigo 14.01 

Generalidades 

1. As instalações de gás liquefeito consistem, essencialmente, numa unidade de distribuição que 
inclui um ou vários recipientes com gás, um ou vários reguladores de pressão, uma rede de 
distribuição e aparelhos a gás. 

 Os recipientes de reserva e os recipientes vazios que se encontrem fora da unidade de 
distribuição não devem ser considerados como fazendo parte da instalação. É-lhes aplicável o 
artigo 14.05. 

2. As instalações apenas podem ser alimentadas com propano comercial. 

Artigo 14.02 

Instalações 

1. As instalações de gás liquefeito devem, em todas as suas componentes, ser adequadas ao uso 
do propano e ser construídas e instaladas de acordo com as melhores práticas. 

2. As instalações de gás liquefeito apenas podem servir para uso doméstico nos alojamentos e na 
casa do leme, bem como para as utilizações correspondentes nas embarcações de passageiros. 

3. Podem existir a bordo várias instalações de gás liquefeito separadas. Os alojamentos 
separados por um porão ou por um tanque não devem ser servidos por uma única instalação. 

4. Nenhuma parte da instalação de gás liquefeito se deve encontrar na casa das máquinas. 
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Artigo 14.03 

Recipientes 

1. Apenas são autorizados os recipientes cuja capacidade aprovada se situe entre 5 e 35 kg. No 
caso das embarcações de passageiros, a comissão de inspecção pode admitir a utilização de 
recipientes com capacidade superior. 

 Os recipientes devem apresentar o selo oficial, que certifique terem sido aprovados nos 
ensaios requeridos. 

Artigo 14.04 

Localização e adaptação das unidades de distribuição 

1. As unidades de distribuição devem estar instaladas no convés, num armário (ou armário 
embutido), situado fora da zona dos alojamentos e colocado de forma a que a circulação a 
bordo não seja afectada. Não devem ser, todavia, instalados contra a parte da frente ou de trás 
da borda falsa. O armário pode ser encastrado na superstrutura, desde que seja estanque ao gás 
e de apenas abrir para fora. Deve estar colocado de maneira a que os encanamentos de 
distribuição até aos locais de consumo de gás sejam tão curtos quanto possível. 

 Só podem estar simultaneamente em serviço os recipientes necessários ao funcionamento da 
instalação. Só podem estar ligados vários recipientes se for utilizado um equipamento de 
engate de inversão. Podem estar ligados, no máximo, quatro recipientes por unidade de 
distribuição. Não devem existir a bordo mais de seis recipientes por instalação, incluindo os 
recipientes de reserva. 

 Nas embarcações de passageiros com cozinhas ou restaurantes para os passageiros podem 
estar ligados até seis recipientes. Contando com os recipientes de reserva, não deve haver a 
bordo mais de nove recipientes por instalação. 

 Os reguladores de pressão ou, no caso de uma redução de pressão em dois andares, o primeiro 
regulador de pressão deve estar fixado a uma divisória, no mesmo armário dos recipientes.  

2. A instalação das unidades de distribuição deve ser tal que o gás que se escapa, em caso de 
fuga, possa ser evacuado para o exterior do armário, sem risco de penetrar no interior da 
embarcação ou de entrar em contacto com materiais inflamáveis. 
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3. Os armários devem ser construídos em materiais dificilmente inflamáveis e ser 
suficientemente arejados por orifícios na sua parte inferior e superior. Os recipientes devem 
ser colocados verticalmente nos armários e de tal modo que não possam cair. 

4. Os armários devem ser construídos e instalados de maneira a que a temperatura dos 
recipientes não possa ultrapassar 50° C. 

5. No lado exterior do armário deverá afixar-se a inscrição "Instalação de gases liquefeitos" e 
um símbolo "Proibido fumar ou fazer lume" com um diâmetro mínimo de 100 mm, tal como 
indicado na Fig. 2 do Apêndice I. 

Artigo 14.05 

Recipientes de reserva e recipientes vazios 

Os recipientes de reserva e os recipientes vazios que não se encontrem na unidade de distribuição 
devem ser armazenados no exterior da zona dos alojamentos e da casa do leme, num armário 
construído em conformidade com o disposto no artigo 14.04. 

Artigo 14.06 

Reguladores de pressão  

1. Os aparelhos a gás apenas podem estar ligados aos recipientes por intermédio de uma rede de 
distribuição equipada com um ou vários reguladores de pressão que baixem a pressão do gás 
até esta atingir a pressão de utilização. Esta redução de pressão pode ser realizada em uma ou 
duas fases. Todas os reguladores de pressão devem estar permanentemente regulados para 
uma pressão determinada em conformidade com o artigo 14.07. 

2. Os aparelhos reguladores da pressão final devem estar equipados ou acompanhados de um 
dispositivo que proteja automaticamente a canalização contra um excesso de pressão, em caso 
de avaria do regulador de pressão. Em caso de fuga no dispositivo estanque de protecção, será 
necessário garantir que os gases que se escaparem serão evacuados para o ar livre sem risco 
de penetrarem no interior da embarcação ou de entrarem em contacto com materiais 
inflamáveis; em caso de necessidade, deve adaptar-se uma canalização especial para este 
efeito. 

3. Os dispositivos de protecção e os respiradouros devem estar protegidos contra a entrada de 
água. 



 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 143 
ANEXO II DG C III   PT 

Artigo 14.07 

Pressões 

1. No caso de sistemas reguladores em dois andares, o valor da pressão média deve ser, no 
máximo, de 2,5 bar acima da pressão atmosférica. 

2. A pressão à saída do último regulador de pressão não deve ultrapassar 0,05 bar acima da 
pressão atmosférica, com uma tolerância de 10 %. 

Artigo 14.08 

Canalizações e tubagens flexíveis 

1. As canalizações devem consistir em tubos de aço ou de cobre fixos. 

 Contudo, os encanamentos de ligação aos recipientes devem ser tubos flexíveis de alta 
pressão ou tubos em espiral, adequados ao propano. Os aparelhos a gás, que não estejam 
instalados de maneira fixa, podem ser ligados através de tubos flexíveis apropriados, com 1 m 
de comprimento, no máximo. 

2. As canalizações devem resistir a todas as solicitações, especialmente em matéria de corrosão 
e de resistência, que possam ocorrer a bordo em condições normais de exploração e devem 
garantir, pelas suas características e disposição, uma alimentação satisfatória quanto ao débito 
e à pressão dos aparelhos a gás. 

3. As canalizações devem ter o menor número de ligações possível. As canalizações e ligações 
devem ser estanques ao gás e conservar a sua estanquidade, apesar das vibrações e dilatações 
a que possam ser sujeitas. 

4. As canalizações devem ser de fácil acesso e estar convenientemente fixadas e protegidas em 
todos os pontos onde possam sofrer choques ou atritos, em especial quando atravessam 
anteparas em aço ou divisórias metálicas. Toda a superfície dos encanamentos em aço deve 
ser tratada contra a corrosão. 

5. As tubagens flexíveis e as suas ligações devem resistir a todas as solicitações que possam 
ocorrer a bordo em condições normais de exploração. Devem estar instaladas de maneira a 
não sofrerem tensões nem serem excessivamente aquecidas e a poderem ser inspeccionadas 
em toda a sua extensão. 
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Artigo 14.09 

Rede de distribuição 

1. Deve ser possível desligar toda a rede de distribuição mediante uma válvula central, de acesso 
fácil e rápido em quaisquer circunstâncias. 

2. Cada aparelho de consumo de gás deve ser montado a partir de uma derivação, sendo cada 
derivação comandada por um dispositivo de fecho individual. 

3. As válvulas devem ser instaladas ao abrigo das intempéries e dos choques. 

4. Depois de cada regulador de pressão deve ser montada uma ligação para controlo posterior. 
Deve garantir-se, mediante um dispositivo de fecho que, no momento dos ensaios de pressão, 
o regulador de pressão não será submetido à pressão de ensaio. 

Artigo 14.10 

Instalação de aparelhos a gás  

1. Só podem ser instalados aparelhos a gás que estejam autorizados a funcionar com gás propano 
num dos Estados-membros e que estejam munidos de dispositivos que impeçam eficazmente 
as fugas de gases, tanto no caso de extinção da chama como no da extinção da chama-piloto. 

2. Os aparelhos devem estar instalados e ligados de modo a não poderem cair nem serem 
acidentalmente deslocados e a evitar qualquer risco de as tubagens de ligação poderem ser 
arrancadas acidentalmente. 

3. Os aparelhos de aquecimento, os esquentadores e os frigoríficos devem estar ligados a um 
tubo de evacuação dos gases de combustão para o exterior. 

4. A instalação de aparelhos a gás na casa do leme só é admitida se a construção desta última 
permitir que os gases que se escapem acidentalmente não possam propagar-se para as partes 
inferiores da embarcação, nomeadamente pelas passagens dos cabos dos comandos em 
direcção à casa das máquinas. 

5. Os aparelhos a gás não podem ser instalados nos quartos de dormir, a não ser que a 
combustão se efectue independentemente do ar ambiente do quarto. 
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6. Os aparelhos a gás cuja combustão depende do ar dos locais onde estão instalados devem ser 
colocados em locais de dimensões suficientemente grandes. 

Artigo 14.11 

Ventilação e evacuação dos gases de combustão 

1. Nos locais onde estão instalados aparelhos a gás cuja combustão se efectua com o ar 
ambiente, a chegada de ar fresco e a evacuação dos gases de combustão devem ser 
asseguradas através de aberturas de ventilação de dimensões suficientemente grandes, com 
pelo menos 150 cm² de secção livre por abertura. 

2. As aberturas de ventilação não devem dispor de dispositivos de fecho, nem dar para um 
quarto de dormir. 

3. Os dispositivos de evacuação devem ser construídos de maneira a que os gases de combustão 
sejam evacuados de modo seguro. Devem funcionar com segurança e ser construídos em 
materiais não-inflamáveis e a ventilação artificial dos locais não deve afectar o seu bom 
funcionamento. 

Artigo 14.12 

Normas de funcionamento e de segurança 

Deverão ser afixadas instruções num local apropriado a bordo. e incluirão, no mínimo, as seguintes 
informações: 

"As válvulas dos recipientes que não estejam ligadas à rede de distribuição devem estar fechadas, 
mesmo que se pressuponha que os recipientes estão vazios." 

"Os tubos flexíveis devem ser substituídos logo que o seu estado o exija." 

"Todos os aparelhos a gás devem estar ligados, caso contrário os encanamentos de ligação 
correspondentes devem ser obturados." 
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Artigo 14.13 

Homologação 

Antes de uma instalação de gás liquefeito ser colocada em serviço, após qualquer modificação ou 
reparação, bem como aquando de cada renovação do certificado referida no artigo 14.15, toda a 
instalação deve ser homologada por um perito aprovado pela comissão de inspecção. Durante os 
ensaios de homologação, o perito deve verificar se a instalação está conforme com as prescrições do 
presente capítulo e enviar à comissão de inspecção um relatório de homologação. 

Artigo 14.14 

Ensaios 

Os ensaios da instalação devem ser efectuados nas seguintes condições: 

1. Encanamentos de média pressão situados entre o dispositivo de fecho, referido no n.º 4 do 
artigo 14.09, do primeiro regulador de pressão e as torneiras que precedem o regulador de 
pressão final: 

a) ensaio de pressão, realizado com ar, com um gás inerte ou com um líquido, sob uma 
pressão de 20 bar acima da pressão atmosférica; 

b) ensaio de estanquidade, realizado com ar ou com um gás inerte, sob uma pressão de 3,5 
bar acima da pressão atmosférica. 

2. Encanamentos à pressão de utilização, situados entre o dispositivo de fecho, referido no n.º 4 
do artigo 14.09, do regulador de pressão único ou do regulador de pressão final e as torneiras 
colocadas antes dos aparelhos consumidores de gás: 

 ensaio de estanquidade, realizado com ar ou com um gás inerte, sob uma pressão de 1 bar 
acima da pressão atmosférica. 

3. Encanamentos situados entre o dispositivo de fecho, referido no n.º 4 do artigo 14.09, do 
regulador de pressão único ou do redutor de pressão final e os comandos dos aparelhos a gás: 

 ensaio de estanquidade sob uma pressão de 0,15 bar acima da pressão atmosférica. 
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4. Aquando dos ensaios referidos no n.º 1, alínea b), e nos n.ºs 2 e 3, as condutas são 
consideradas como estanques se, após ter decorrido um período suficiente para a 
harmonização com a temperatura ambiente, não se verificar nenhuma diminuição da pressão 
de ensaio durante mais dez minutos de teste. 

5. Ligações aos recipientes, juntas das tubagens e armações submetidas à pressão dos 
recipientes, bem como as ligações entre os reguladores de pressão e os encanamentos de 
distribuição: 

 ensaio de estanquidade, utilizando uma substância espumante, à pressão de serviço. 

6. Todos os aparelhos a gás devem ser postos em funcionamento à pressão nominal e verificada 
a sua combustão correcta e regular em diferentes capacidades.  

 O bom funcionamento dos dispositivos de segurança deve ser verificado. 

7. Depois do ensaio referido no n.º 6, deve verificar-se relativamente a cada aparelho a gás 
ligado a uma conduta de evacuação, após cinco minutos de funcionamento à capacidade 
nominal, com as janelas e portas fechadas e os dispositivos de ventilação em serviço, se os 
gases de combustão penetram no compartimento pelas entradas de ar. 

 Se tal se verificar, salvo se for momentaneamente, a causa deve ser imediatamente detectada e 
eliminada. O aparelho não deve ser aprovado para utilização antes de estarem reparadas todas 
as deficiências. 

Artigo 14.15 

Certificação 

1. Do certificado comunitário deve constar que todas as instalações de gases liquefeitos estão 
conformes com as prescrições do presente capítulo. 

2. O certificado, é emitido pela comissão de inspecção, no seguimento dos ensaios de 
homologação referidos no artigo 14.13. 

3. O prazo de validade do atestado é de três anos no máximo. Este prazo apenas pode ser 
renovado após novos ensaios de homologação, nos termos do artigo 14.13. 
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 Excepcionalmente, em caso de pedido fundamentado do proprietário ou do seu representante, 
a comissão de inspecção poderá prorrogar por seis meses, no máximo, a validade deste 
certificado sem proceder à homologação referida no artigo 14.13. Esta prorrogação deve 
constar do certificado comunitário. 
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CAPÍTULO 15 

 
D I S P O S I Ç Õ E S  E S P E C I A I S  P A R A  A S  E M B A R C A Ç Õ E S  D E  

P A S S A G E I R O S  

Artigo 15.01 

Disposições gerais 

1. Não são aplicáveis as seguintes disposições: 

a) Alínea b) do n.º 1 do artigo 3.02; 

b) Artigos 4.01 a 4.03; 

c) Segundo período do n.º 2 e n.º 7 do artigo 8.08; 

d) Segundo período do n.º 3 do artigo 9.14 para tensões nominais superiores a 50V. 

2. Nas embarcações de passageiros são proibidos os seguintes equipamentos: 

a) Lâmpadas alimentadas com gás liquefeito ou combustível líquido em conformidade com o 
n.º 3 do artigo 12.07; 

b) Fogões com queimador de vaporização em conformidade com o artigo 13.04; 

c) Aquecedores a combustíveis sólidos em conformidade com o artigo 13.07; 

d) Aparelhos equipados com aquecedores com pavio em conformidade com os n.ºs 2 e 3 do 
artigo 13.02, e 

e) Dispositivos a gás liquefeito em conformidade com o Capítulo 14. 

3. Embarcações que não possuem os seus próprios meios de propulsão não podem ser licenciadas 
para o transporte de passageiros. 

4. Nas embarcações de passageiros, devem ser previstas áreas destinadas a pessoas com 
mobilidade reduzida em conformidade com o disposto no presente Capítulo. Se a aplicação das 
disposições do presente Capítulo que atendem às necessidades específicas de segurança de 
pessoas com mobilidades reduzida for difícil na prática ou originar custos desproporcionais, a 
comissão de inspecção pode permitir excepções com base em recomendações formuladas nos 
termos do n.º 2 do artigo 19.º da presente directiva. Estas excepções devem ser mencionadas no 
certificado comunitário. 
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Artigo 15.02 

Casco 

1. Durante as inspecções referidas no artigo 2.09, a espessura do costado exterior das 
embarcações de passageiros em aço deve ser determinada do seguinte modo: 

a) A espessura mínima tmin das chapas de fundo, do encolamento e do costado do casco 
exterior das embarcações de passageiros é determinada segundo o valor mais alto das 
seguintes fórmulas: 

 t 1min = 0,006 . a . T  [mm]; 

 t 2min = f . 0,55 . FL  [mm]. 

 Nestas fórmulas, 

 f = 1 + 0,0013 . (a – 500); 

 a = espaçamento entre cavernas longitudinais ou transversais [mm], e quando esse 
espaçamento for inferior a 400mm, a = 400mm; 

b) É possível ficar aquém do valor mínimo determinado segundo a alínea a) supra para a 
espessura das chapas sempre que o valor autorizado tenha sido determinado e certificado 
com base numa prova matemática da solidez suficiente do casco (longitudinal, transversal 
e local). 

c) A espessura calculada em conformidade com o disposto nas alíneas a) ou b) não pode 
nunca ser inferior a 3mm em todo o costado exterior. 

d) As chapas devem ser substituídas quando a espessura das chapas do fundo, do encolamento 
ou do costado ficar abaixo do valor mínimo determinado de acordo com o disposto nas 
alíneas a) ou b), em conjugação com a alínea c) supra. 

2. O número e a localização das anteparas devem ser tais que a embarcação mantenha a 
flutuabilidade após alagamento em conformidade com os n.ºs 7 a 13 do artigo 15.03. Todas as 
partes da estrutura interna que influenciem a eficácia da compartimentação da embarcação 
devem ser estanques e concebidas por forma a preservar a integridade da compartimentação. 
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3. A distância da antepara de abalroamento à perpendicular a vante deve ser no mínimo igual 
a 0,04 LF sem todavia ultrapassar 0,04 LF + 2m. 

4. Uma antepara transversal pode apresentar um nicho ou uma baioneta se todos os pontos do 
nicho ou da baioneta se encontrarem na zona de segurança.  

5. As anteparas tidas em conta no cálculo de estabilidade após avaria em conformidade com os 
n.ºs 7 a 13 do artigo 15.03 devem ser estanques e elevar-se até ao convés das anteparas. Na 
ausência de convés das anteparas, estas anteparas devem elevar-se a uma altura no 
mínimo 20 cm superior à linha de sobre-imersão. 

6. O número de aberturas nessas anteparas transversais deve ser tão reduzido quanto o permitam o 
tipo de construção e a operação normal da embarcação. As aberturas e passagens não devem 
afectar negativamente a função de impermeabilização das anteparas. 

7. As anteparas de abalroamento não devem ter aberturas nem portas. 

8. As anteparas referidas no n.º 5 que separam as casas das máquinas dos locais de passageiros ou 
de alojamento da tribulação e do pessoal de bordo não devem ter portas. 

9. As portas accionadas manualmente sem comando à distância nas anteparas referidas no n.º 5 só 
são admissíveis nos locais vedados aos passageiros. Deverão: 

a) Permanecer permanentemente fechadas e ser abertas apenas momentaneamente para uma 
passagem. 

b) Ser equipadas com dispositivos adequados para poderem ser fechadas com rapidez e 
segurança; 

c) Ostentar a seguinte inscrição de ambos os lados: 

 "Fechar imediatamente a porta após cada passagem". 

10. As portas das anteparas referidas no n.º 5, abertas por períodos prolongados, devem obedecer 
aos seguintes requisitos: 

a) Devem poder ser fechadas de ambos os lados das anteparas e de um lugar de fácil acesso 
situado acima do convés das anteparas. 

b) Uma vez fechadas à distância, as portas devem poder ser novamente abertas e fechadas no 
local de forma segura. A operação de fecho não deve ser impedida nomeadamente por 
tapetes, guarda-pés ou outros obstáculos. 
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c) A operação de fecho à distância deve ter no mínimo uma duração de 30 segundos e não 
mais de 60 segundos. 

d) Durante a operação de fecho, deve funcionar junto da porta um alarme acústico 
automático. 

e) As portas e o alarme devem poder ser accionados independentemente da rede eléctrica a 
bordo. No local onde se encontra o comando à distância, deve haver um dispositivo que 
indique se a porta está aberta ou fechada. 

11. As portas das anteparas referidas no n.º 5 e os seus dispositivos de abertura e fecho devem 
encontrar-se na zona de segurança. 

12. Deve haver um sistema de alerta no posto de comando para indicar que uma porta das anteparas 
referidas no n.º 5 está aberta. 

13. Os encanamentos com orifícios abertos e as condutas de ventilação devem ser dispostos de 
maneira a não dar lugar, em caso algum, ao alagamento de outros locais ou reservatórios. 

a) Se vários compartimentos estiverem em comunicação através de encanamentos ou 
condutas de ventilação, estes devem desembocar num lugar adequado, acima da linha de 
flutuação correspondente ao alagamento mais desfavorável. 

b) A exigência referida na alínea a) pode ser derrogada se os encanamentos estiverem 
equipados com dispositivos de fecho ao nível das anteparas que possam ser accionados à 
distância a partir de um ponto situado acima do convés das anteparas. 

c) Se um sistema de encanamentos não possuir qualquer orifício aberto para um 
compartimento, o encanamento é considerado intacto em caso de deterioração do dito 
compartimento, caso se encontre no interior da zona de segurança definida no n.º 5 e a uma 
distância do fundo da embarcação superior a 0,50m . 

14. Os comandos à distância das portas das anteparas em conformidade com o n.º 10 e dos 
dispositivos de fecho de acordo com a alínea b) do n.º 13 situados acima do convés das 
anteparas devem ser claramente assinalados. 

15. Para as embarcações com duplo fundo, a respectiva altura mínima deve ser de 0,60m e, se 
estiverem equipadas com costado duplo, a respectiva largura mínima deve ser de 0,60m. 

16. Pode haver janelas abaixo da linha de sobre-imersão desde que sejam estanques, não possam 
ser abertas e que a sua resistência seja suficiente e conforme com o disposto no n.º 14 do 
artigo 15.06. 
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Artigo 15.03 

Estabilidade 

1. O requerente deve justificar que a estabilidade da embarcação intacta é suficiente através de 
uma prova de cálculo baseada nos resultados de um ensaio de estabilidade intacta. Todos os 
cálculos devem ser efectuados com caimento e calado 

2. A estabilidade intacta deve ser provada para as seguintes condições normais de carga: 

a) No início da viagem: 

 100% dos passageiros, 98% do combustível e da água potável, 10% de águas residuais; 

b) Durante a viagem: 

 100% dos passageiros, 50 % do combustível e da água potável, 50 % de águas residuais; 

c) No fim da viagem: 

 100% dos passageiros, 10 % do combustível e da água potável, 98 % de águas residuais; 

d) Embarcação sem carga: 

 sem passageiros, 10 % do combustível e da água potável, nenhumas águas residuais; 

 Para todas as condições normais de carga, os tanques de lastro devem ser considerados vazios 
ou cheios em conformidade com as condições normais de funcionamento. 

 Para que o lastro possa ser alterado durante a viagem, deve ser provada o requisito constante da 
alínea d) do n.º 3 para a seguinte condição de carga: 

 100% dos passageiros, 50 % do combustível e da água potável, 50 % de águas residuais, todos 
os restantes reservatórios de líquidos (incluindo lastro) são considerados cheios a 50%. 

 Se não for possível cumprir esta condição, deve ser averbado na rubrica 52 do certificado 
comunitário que, durante a viagem, os tanques de lastro só podem estar cheios ou vazios e que 
as condições de lastro não podem ser alteradas. 
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3. A prova de cálculo da estabilidade suficiente deve ser apresentada com base nas seguintes 
definições de estabilidade intacta e condições normais de carga referidas nas alíneas a) a d) do 
n.º 2: 

a) O braço de alavanca de adriçamento hmax deve ser atingido a um ângulo de adornamento de 
φmax ≥ 15° e não ser inferior a 0,20m. Todavia, se φf < φmax, o braço de alavanca de 
adriçamento para o ângulo φf de alagamento não deve ser inferior a 0,20m. 

b) O ângulo de alagamento φf não deve ser inferior a 15°; 

c) A área A abaixo da curva do braço de alavanca de adriçamento deve atingir pelo menos os 
seguintes valores em função da posição de φf e φmax: 

 

Caso   A 

1 φmax = 15°  0,07m.rad até ao ângulo φ = 15° 

2 15° < φmax < 30° φmax ≤ φf 0,055+0.001 · (30– φmax)m.rad até ao ângulo φmax

3 15° < φf < 30° φmax > φf 0,055+0.001 · (30– φmax)m.rad até ao ângulo φmax

4 φmax ≥ 30° e φf ≥ 30°  0,055m.rad até ao ângulo φ = 30° 
 

 sendo: 

 hmax  é o braço de alavanca máximo  

 φ  o ângulo de adornamento 

 φf  o ângulo de alagamento, ou seja o ângulo de adornamento a partir do qual são 
imersas as aberturas no casco, na superestrutura ou nas casas de convés que não 
podem ser fechadas de modo estanque. 

 φmax  o ângulo de adornamento correspondente ao braço de alavanca de adriçamento 
máximo 

 A  a área abaixo da curva dos braços de alavanca de adriçamento 

d) Após correcção para as superfícies livres nos reservatórios de líquidos, a altura 
metacêntrica inicial não deve ser inferior a 0,15m; 
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e) O ângulo de adornamento não deve ultrapassar 12° nos seguintes dois casos: 

 aa) com base no momento de adornamento devido aos passageiros e ao vento em 
conformidade com os n.ºs 4 e 5; 

 bb) com base no momento de adornamento devido aos passageiros e à manobra em 
conformidade com os n.ºs 4 e 6; 

f) Para um momento de adornamento resultante de momentos devidos aos passageiros, ao 
vento e à manobra em conformidade com os n.ºs 4, 5 e 6.º, o bordo livre residual não deve 
ser inferior a 200mm; 

g) Para embarcações com janelas ou outras aberturas no casco situadas abaixo do convés das 
anteparas não fechadas de modo estanque, a distância residual de segurança deve ser no 
mínimo de 100mm com base nos três momentos de adornamento resultantes da alínea f). 

4. O momento de adornamento originado pela concentração num dos lados deve ser calculado de 
acordo com a seguinte fórmula: 

∑ ⋅⋅=⋅⋅= iiP yPgyPgM  [kNm]. 

 Nesta fórmula, 

P = massa total das pessoas a bordo considerada em toneladas, resultante da soma do número 
máximo de pessoas admissível e do número máximo de membros do pessoal de bordo e da 
tripulação em condições normais de funcionamento, admitindo uma massa de 75kg por 
pessoa. 

y = distância medida lateralmente entre o centro de gravidade da massa total de pessoas P do 
eixo da quilha expressa em [m] 

g = aceleração gravitacional (g = 9,81m/s²) 

Pi = massa das pessoas concentradas na área Ai expressa em [t] 

 Pi = ni · 0.075 · Ai [t] 

 sendo: 

 Ai = área ocupada por pessoas expressa em [m²] 

 ni = número de pessoas por metro quadrado 

ni = 4 para as superfícies de convés livre e para as superfícies de convés com móveis; para as 
superfícies de convés com mobiliário de assento fixo como bancos, ni deve ser calculado 
admitindo uma largura de assento de 0,45m e uma profundidade de 0,75 por pessoa 

yi = distância medida lateralmente entre o centro geométrico da área Ai e o eixo da quilha 
expressa em [m] 
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 O cálculo deve ser efectuado tanto para uma deslocação de pessoas para estibordo como para 
bombordo. 

 A distribuição de pessoas deve corresponder à mais desfavorável do ponto de vista da 
estabilidade. Admite-se que os camarotes estejam desocupados para o cálculo da deslocação 
das pessoas.  

 Para o cálculo das situações de carga, o centro de gravidade de uma pessoa deve ser tomado à 
altura de 1m acima do ponto mais baixo do convés em 0.5 LWL sem ter em conta a curvatura do 
convés e admitindo uma massa de 75kg por pessoa. 

 O cálculo pormenorizado das superfícies de convés ocupadas por pessoas não é necessário na 
condição de serem usados os seguintes valores: 

P = 1.1 · Fmax · 0.075 para embarcações de excursões diárias 

 1,5 · Fmax · 0.075 para embarcações com camarotes  

 sendo: 

 Fmax = o número máximo de pessoas admissível a bordo 

y = B/2 em [m] 

5. O momento resultante da pressão do vento (Mv) deve ser calculado do seguinte modo: 

 Mv = pv · Av · (lv+T/2) [kNm] 

 sendo: 

 pv =  a pressão específica do vento, de 0,25 kN/m2; 

 Av = o plano lateral da embarcação em m2 acima do plano de calado correspondente à 
situação de carga considerada; 

 lv =  a distância entre o centro de gravidade do plano lateral AW e o plano de calado 
correspondente à situação de carga considerada em m. 
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6. O momento resultante da força centrífuga (Mdr) gerada pela manobra da embarcação deve ser 
calculado segundo a fórmula seguinte: 

Mdr   = cdr · CB · v² · D/LWL · (KG – T/2) [kNm] 

 sendo: 

 cdr = um coeficiente de 0,45; 

 CB = o coeficiente de finura total (se desconhecido, partir do valor 1,0) 

 v = a velocidade máxima da embarcação [m/s]; 

 KG = a distância entre o centro de gravidade e o eixo da quilha, em metros. 

 Para embarcações de passageiros com instalações de propulsão de acordo com o artigo 6.06, o 
Mdr deve ser derivado de ensaios à escala real ou de ensaios-modelo ou de cálculos 
equivalentes. 

7. O requerente deve justificar que a estabilidade da embarcação intacta é suficiente através de 
uma prova de cálculo baseada no método da flutuabilidade perdida em caso de alagamento. 
Todos os cálculos devem ser efectuados com caimento e calado.  

8. A flutuabilidade da embarcação em caso de alagamento deve ser provada para as condições 
normais de carga referidas no n.º 2. Para tal, a prova matemática da estabilidade suficiente deve 
ser fornecida para os três estádios intermédios de alagamento (25%, 50% e 75% de submersão) 
e para o estádio final de alagamento. 

9. As embarcações de passageiros devem obedecer ao estatuto de compartimento 1 e ao estatuto 
de compartimento 2. 
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 As seguintes exigências relativas à extensão da avaria devem ser tidas em conta em caso de 
alagamento: 

 
 Estatuto de compartimento 1 Estatuto de compartimento 2
Dimensão da brecha lateral  
longitudinal l em [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

transversal b [m] B/5 0,59 

vertical h [m] do fundo da embarcação para cima, sem limite 

Dimensão da avaria no fundo  

longitudinal l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

transversal b [m] B/5 

vertical h [m] 0,59, presume-se que os encanamentos fixados de acordo 
com a alínea c) do n.º 13 do artigo 15.02 estão intactos 

 

a) Para o estatuto de compartimento 1, pode considerar-se que as anteparas são intactas se a 
distância entre duas anteparas adjacentes for superior à extensão da brecha. As anteparas 
longitudinais situadas a uma distância inferior a B/3 do forro, medida perpendicularmente 
ao eixo, no plano de calado máximo, não devem ser tidas em conta para efeitos de cálculo. 

b) Para o estatuto de compartimento 2, cada antepara situada ao longo da brecha, será 
considerada avariada. Isto significa que a posição das anteparas deve ser escolhida de 
modo a assegurar a flutuabilidade do navio de passageiros após alagamento de dois ou 
mais compartimentos adjacentes longitudinais. 
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c) O ponto inferior das aberturas que não podem ser fechadas de modo estanque (por 
exemplo, portas, janelas, escotilhas de acesso) deve estar localizado pelo menos a 0,10m 
acima do plano de flutuação em condições de avaria. O convés das anteparas não deve 
estar submerso no estádio final de alagamento. 

d) Assume-se uma permeabilidade de 95%. Se for estabelecido por uma prova de cálculo que 
num compartimento qualquer, a permeabilidade média é inferior a 95 %, pode ser utilizado 
o valor calculado. 

Os valores utilizados não devem ser inferiores a: 

 Salas          95 % 

 Casas das máquinas e das caldeiras    85 % 

 Locais de bagagens e armazéns     75 % 

 Duplos fundos, bancas de combustíveis e outros tanques, devendo estes volumes ser 
considerados cheios ou vazios consoante o fim a que se destinam, e estando o veículo no 
plano de calado máximo      0 ou 95 % 

 O cálculo do efeito de superfície livre nos estádios intermédios de alagamento deve basear-
-se na superfície bruta dos compartimentos avariados. 

e) Se uma avaria de menores dimensões do que a acima referida tiver efeitos mais negativos 
sobre o adornamento ou resultar na perda da altura metacêntrica, deve ser tida em conta 
para efeitos de cálculo. 

10. Para todos os estádios intermédios de alagamento referidos no n.º 8, devem ser cumpridos os 
seguintes critérios: 

a) O ângulo de adornamento ϕ na posição de equilíbrio do estádio intermédio em causa não 
deve exceder 15°; 

b) Para além do adornamento na posição de equilíbrio no estádio intermédio em causa, a parte 
positiva da curva do braço de alavanca de adriçamento deve indicar um valor de GZ 
≥ 0.02m antes da submersão da primeira abertura não protegida ou de se chegar a um 
ângulo de inclinação φ de 25°; 

c) As aberturas que não podem ser fechadas de modo estanque não devem ser submersas 
antes de se chegar ao adornamento na posição de equilíbrio no estádio intermédio em causa 
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11. Durante a fase final de alagamento, devem ser cumpridos os seguintes critérios, tendo em 

conta o momento de adornamento devido às pessoas de acordo com o n.º 4; 

a) O ângulo de adornamento ϕE não deve ultrapassar 10°; 

b) Para além da posição de equilíbrio, a parte positiva da curva do braço de alavanca de 
adriçamento deve indicar um valor de GZR ≥ 0,05m com uma área A ≥ 0,0065 mrad. Estes 
valores mínimos de estabilidade devem ser observados até à submersão da primeira 
abertura não protegida ou, em todo caso, antes de se atingir um ângulo de adornamento ϕm 

≤ 25°; 
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c) As aberturas que não podem ser fechadas de modo estanque não devem ser submersas 
antes de se chegar à posição de equilíbrio; se essas aberturas estiverem submersas antes 
deste estádio, os locais que dão acesso são considerados alagados para efeitos de cálculo da 
estabilidade após avaria. 
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12. Os dispositivos de fecho que devem poder ser fechados de modo estanque devem ser 
devidamente assinalados. 

13. Nos casos em que estejam previstos dispositivos de estabilização transversal para reduzir o 
alagamento assimétrico, estes devem preencher as seguintes condições: 

a) Para o cálculo do alagamento transversal, aplica-se a Resolução A.266 (VIII) da OMI; 

b) Devem ser automáticos; 

c) Não devem ser equipados com dispositivos de fecho; 

d) O lapso de tempo para a compensação total não deve exceder 15 minutos. 

Artigo 15.04 

Distância de segurança e bordo livre 

1. A distância de segurança deve ser no mínimo igual à soma: 

a)  Da imersão lateral adicional, medida no costado exterior, resultante do ângulo de 
adornamento autorizado de acordo com a alínea e) do n.º 3 do artigo 15.03 e 

b) Da distância de segurança residual de acordo com a alínea g) do n.º 3 do artigo 15.03. 

 Para as embarcações sem convés das anteparas, a distância de segurança deve ser no mínimo 
de 500mm. 

2. O bordo livre deve ser pelo menos igual à soma: 

a) Da imersão lateral adicional, medida no costado exterior, resultante do ângulo de 
adornamento de acordo com a alínea e) do n.º 3 do artigo 15.03 e 

b) Do bordo livre residual de acordo com a alínea g) do n.º 3 do artigo 15.03. 

 Todavia, o bordo livre deve ser no mínimo de 300mm. 

3. O plano de calado máximo deve ser fixado de modo a respeitar a distância de segurança 
prescrita no n.º 1 e o bordo livre de acordo com o n.º 2, e os artigos 15.02 e 15.03. 

4. Por motivos de segurança, a comissão de inspecção pode determinar uma distância de 
segurança ou um bordo livre superiores. 
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Artigo 15.05 

Número máximo de passageiros permitido 

1. A comissão de inspecção determinará o número máximo de passageiros permitido e averbará 
esse número no certificado comunitário. 

2. O número máximo de passageiros permitido não deverá exceder nenhum dos seguintes valores: 

a) Número de passageiros para o qual exista comprovadamente uma zona de evacuação de 
acordo com o n.º 8 do artigo 15.06; 

b) Número de passageiros que foi tido em conta no cálculo de estabilidade de acordo com o 
artigo 15.03; 

c) Número de camas para passageiros em embarcações com camarotes utilizadas para viagens 
que incluem dormidas; 

3. Para as embarcações de camarotes que também são exploradas para excursões diárias, devem 
calcular-se os números de passageiros autorizados quer como embarcação de excursões diárias 
quer como embarcação de passageiros com camarotes, e mencionar esses números no 
certificado. 

4. O número máximo permitido de passageiros deve ser indicado em letreiros claramente legíveis 
e colocados em locais de destaque a bordo da embarcação. 

Artigo 15.06 

Locais e zonas de passageiros 

1. Os locais reservados aos passageiros devem: 

a) Em todos os conveses, encontrar-se atrás da antepara de abalroamento e, caso se 
encontrem por baixo do convés das anteparas, à frente da antepara de pique tanque de ré e 

b) Estar separados das casas das máquinas e das caldeiras estanques ao gás; 

c) Estar organizados por forma que não obstruam as linhas de visibilidade de acordo com o 
artigo 7.02. 
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2. Os armários e as divisões referidos no artigo 11.13 destinados ao armazenamento de líquidos 
inflamáveis devem encontrar-se fora das zonas de passageiros. 

3. O número e a largura das saídas dos locais reservados aos passageiros devem obedecer aos 
seguintes requisitos: 

a) Os locais ou grupos de locais previstos ou adaptados para 30 passageiros ou mais, ou que 
incluam beliches para 12 passageiros ou mais, devem ter pelo menos duas saídas. Nas 
embarcações de excursões diárias, uma dessas duas saídas pode ser substituída por duas 
saídas de emergência. 

b) Se as divisões estiverem situadas abaixo do convés das anteparas, uma das portas pode ser 
uma porta estanque numa antepara, de acordo com o artigo 15.02, que dê acesso a um 
compartimento vizinho a partir do qual se possa chegar ao convés superior. A outra saída 
deve conduzir directamente ou, caso tal seja autorizado de acordo com a alínea a), servir de 
saída de emergência para o exterior ou para o convés das anteparas. Este requisito não é 
aplicável aos camarotes. 

c) As saídas de acordo com as alíneas a) e b) devem ser colocadas adequadamente e ter uma 
largura disponível de pelo menos 0,80m e uma altura de pelo menos 2,00m. Nas portas dos 
camarotes de passageiros e de outros compartimentos pequenos essa largura pode ser 
reduzida para 0,70m. 

d) Nos locais ou grupos de locais previstos par amais de 80 passageiros, a soma das larguras 
de todas as saídas previstas para os passageiros e que deverão ser utilizadas por estes em 
caso de necessidade deve ser no mínimo de 0,01m por passageiro. 

e) Se a largura total das saídas referidas na alínea a) for determinada pelo número de 
passageiros, a largura de cada saída deve ser no mínimo de 0,005m por passageiro. 

f) As saídas de emergência devem ter um comprimento lateral mínimo de 0,60m ou um 
diâmetro mínimo de 0,70m. Devem abrir para o exterior e ser assinaladas de ambos os 
lados. 

g) As saídas das divisões destinadas a pessoas com mobilidade reduzida devem ter uma 
largura disponível de pelo menos 0,90m. As saídas habitualmente utilizadas para o 
embarque ou desembarque de pessoas com mobilidade reduzida devem ter uma largura 
disponível de pelo menos 1,50m. 

4. As portas dos locais reservados aos passageiros devem obedecer aos seguintes requisitos: 

a) Com excepção das portas que dão para corredores de comunicação, devem poder abrir-se 
para o exterior ou ser construídas como portas corrediças; 

b) As portas dos camarotes devem ser concebidas de modo a também poderem ser 
destrancadas em qualquer momento pelo lado de fora. 
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c) As portas equipadas com um dispositivo de abertura automática devem poder ser 
facilmente abertas em caso de falta de energia.  

d) Para as portas destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, deve haver, do lado para o 
qual a porta abre, uma distância mínima de 0,60m entre o bordo interior da ombreira do 
lado da fechadura e a parede perpendicular adjacente. 

5. Os corredores de comunicação devem obedecer aos seguintes requisitos: 

a) Devem ter uma largura disponível de pelo menos 0,80m ou, se derem para locais utilizados 
por mais de 80 passageiros, pelo menos 0,01m por passageiro. 

b) A altura livre não deve ser inferior a 2,00m. 

c) Os corredores de comunicação destinados aos passageiros com mobilidade reduzida devem 
ter uma largura disponível de pelo menos 0,80m. Os corredores de comunicação com uma 
largura superior a 1,50m devem ter corrimãos dos dois lados. 

d) Quando uma parte da embarcação ou um local destinado aos passageiros é servido por um 
único corredor de comunicação, este deve ter uma largura livre de pelo menos 1,00m. 

e) Os corredores de comunicação não devem ter degraus. 

f) Devem conduzir apenas para os conveses expostos, compartimentos ou escadarias. 

g) Becos sem saída nos corredores não devem ter um comprimento superior a 2 metros. 

6. Para além do disposto no n.º 5, as vias de evacuação devem obedecer também aos seguintes 
requisitos: 

a) A disposição das escadas, saídas e saídas de emergência deve ser tal que, em caso de 
incêndio num local qualquer, os outros locais possam ser evacuados em total segurança. 

b) As vias de evacuação devem conduzir pelo caminho mais curto para as zonas de evacuação 
de acordo com o n.º 8. 

c) As vias de evacuação não devem passar pelas casas de máquinas ou pelas cozinhas. 

d) Nas vias de evacuação não deve haver degraus nem escadas demão ou dispositivos 
semelhantes. 

e) As portas que dão para as vias de evacuação devem ser concebidas por forma a não reduzir 
a largura mínima da via referida nas alíneas a) ou d) do n.º 5. 

f) As vias de evacuação e as saídas de emergência devem estar claramente indicadas. Essas 
indicações devem ser iluminadas pela iluminação de emergência. 
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7. As vias de evacuação e as saídas de emergência devem estar equipadas com um sistema de 
orientação de segurança adequado. 

8. Para todas as pessoas a bordo, deve haver zonas de reunião que obedecem aos seguintes 
requisitos: 

a) A área total das zonas de reunião em m2 deve corresponder pelo menos ao valor resultante 
das seguintes fórmulas: 

 Embarcações para excursões diárias: AS = 0,35 · Fmax [m²] 

 Embarcações com camarotes:  AS = 0,45 · Fmax [m²] 

 Para estas fórmulas, aplica-se a seguinte definição: 

 Fmax = número máximo de pessoas admissível a bordo 

b) Cada zona de reunião ou de evacuação deve ter uma superfície superior a 10m2. 

c) Nas zonas de reunião não deve haver qualquer tipo de mobiliário fixo ou móvel. 

d) Caso haja mobiliário móvel numa divisão que faz parte de zonas de reunião, deve ser 
devidamente fixo para evitar deslocações. 

e) Os equipamentos de salvação devem ser facilmente acessíveis a partir das zonas de 
evacuação. 

f) Deve ser possível evacuar as pessoas com segurança dessas zonas por ambos os lados da 
embarcação. 

g) As zonas de reunião devem estar situadas acima da linha de sobre-imersão. 

h) As zonas de reunião e de evacuação devem ser identificadas no plano de segurança e 
assinaladas a bordo da embarcação. 

i) Se numa divisão que faz parte das zonas de reunião houver assentos ou bancos, o número 
correspondente de pessoas não precisa de ser tido em conta para efeitos do cálculo da 
superfície total das zonas de reunião de acordo com a alínea a). Todavia, o número de 
pessoas para as quais são tidos em conta assentos ou bancos fixos em determinada divisão 
não deve exceder o número de pessoas para as quais existem zonas de reunião nessa 
divisão. 

j) O disposto nas alíneas d) e i) aplica-se igualmente aos conveses livres onde se encontram 
zonas de reunião. 

k) Se a bordo estiverem disponíveis meios de salvação que satisfazem o disposto no n.º 5 do 
artigo 15.09, o número de pessoas que podem dispor dos mesmos pode não entrar em linha 
de conta para efeitos do cálculo da superfície total das zonas de reunião referido na 
alínea a). 
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l) Todavia, sempre que sejam aplicadas reduções às alíneas i) a k), a área total de acordo com 
a alínea a) deve ser suficiente para pelo menos 50% do número máximo de passageiros 
permitido. 

9. As escadas e respectivos patamares nas zonas reservadas aos passageiros devem obedecer aos 
seguintes requisitos: 

a) Devem ser concebidos em conformidade com a Norma Europeia EN 13056: 2000. 

b) Devem ter uma largura disponível de pelo menos 0,80m ou, se derem para corredores de 
comunicação ou locais utilizados por mais de 80 passageiros, pelo menos 0,01m por 
passageiro. 

c) Devem ter uma largura disponível de pelo menos 1,00m se constituírem o a única via de 
acesso ao local reservado a passageiros. 

d) As escadas devem situar-se na zona de segurança se numa divisão não houver pelo menos 
uma escada em cada lado da embarcação.  

e) Além disso, as escadas destinadas a pessoas com mobilidade reduzida devem obedecer aos 
seguintes requisitos: 

 aa) A inclinação das escadas não deve exceder 38°. 

 bb) As escadas devem ter uma largura disponível de pelo menos 0,90m. 

 cc) São proibidas escadas em caracol. 

 dd) As escadas não devem ser transversais à embarcação. 

ee) Os corrimãos das escadas devem prolongar-se aproximadamente mais 0,30m para 
além do cimo e do fundo das escadas sem obstruir vias de comunicação. 

ff) Os corrimãos, e, pelo menos, os focinhos dos primeiro e último degraus, bem como o 
revestimento do pavimento nas extremidades das escadas devem ser assinaladas a 
cores. 

 Os elevadores destinados a pessoas com mobilidade reduzida e os equipamentos de elevação 
como elevadores de escada ou plataformas-elevador devem ser concebidos por forma a 
cumprirem as normas ou regulamentações correspondentes de um Estado-Membro. 
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10. As partes do convés destinadas aos passageiros e que não estejam delimitadas devem obedecer 
aos seguintes requisitos: 

a) Devem ser cercadas por bordas falsas ou balaustradas fixas de uma altura mínima 
de 1,00m ou por um muro de resguarda nos termos da Norma Europeia EN 711. 1995, tipo 
de construção PF, PG ou PZ. As bordas falsas ou balaustradas dos conveses destinadas a 
pessoas com mobilidade reduzida devem ter uma altura mínima de 1,10m. 

b) As aberturas e os equipamentos de embarque ou desembarque, bem como as aberturas para 
o carregamento ou descarregamento devem ser concebidas por forma a oferecerem 
segurança e ter uma largura disponível de pelo menos 1,00m. As aberturas habitualmente 
utilizadas para o embarque ou desembarque de pessoas com mobilidade reduzida devem 
ter uma largura disponível de pelo menos 1,50m. 

c) Caso as aberturas e estruturas de embarque ou desembarque não sejam visíveis a partir da 
casa do leme, devem ser previstos meios ópticos ou electrónicos. 

d) Os passageiros sentados não devem obstruir as linhas de visibilidade de acordo com o 
artigo 7.02. 

11. As partes da embarcação não destinadas aos passageiros, em especial o acesso à casa do leme e 
às casas das máquinas e motores. devem poder ser protegidas para impedir a entrada de pessoas 
não autorizadas. Todos estes acessos devem ostentar numa posição de destaque um símbolo 
correspondente à figura 1 no Apêndice I. 

12. As rampas de desembarque devem ser concebidas em conformidade com a Norma Europeia 
EN 14206: 2003. Em derrogação da alínea d) do n.º 2 do artigo 10.02, a sua largura pode ser 
inferior a 4m. 

13. Os locais de passagem destinados às pessoas com mobilidade reduzida devem ter uma largura 
disponível de 1,30m e não ter umbrais nem rebordos com altura superior a 0,025m. As paredes 
dos locais de passagem destinados a pessoas com mobilidade reduzida devem estar equipadas 
com corrimãos a uma altura de 0,90m do pavimento. 

14. As portas e divisórias de vidro nos locais de passagem e os vidros das janelas devem ser 
fabricadas com vidro temperado ou laminado. Podem igualmente ser compostas por materiais 
sintéticos desde que esses materiais sejam autorizados no âmbito da protecção contra incêndios. 

 As portas e divisórias transparentes que vão até ao pavimento nos locais de passagem devem 
ser devidamente assinaladas. 
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15. As superestruturas ou seus telhados inteiramente compostos por vidros panorâmicos devem ser 
compostos exclusivamente por materiais que, em caso de acidente, reduzam tanto quanto 
possível o risco de causar ferimentos às pessoas a bordo. 

16. As instalações de água potável devem, pelo menos, cumprir os requisitos constantes do 
artigo 12.05. 

17. Deve haver casas de banho para passageiros. Deve ser instalada pelo menos uma casa de banho 
reservada a pessoas com mobilidade reduzida de acordo com as normas e regulamentações de 
um Estado-Membro que deve ser acessível a partir dos locais destinados a essas pessoas. 

18. Os camarotes que não dispõem de janelas que possam ser abertas devem estar ligadas a um 
sistema de ventilação. 

19. Por analogia, os compartimentos em que estão alojados os membros da tripulação ou o pessoal 
de bordo devem obedecer aos requisitos do presente artigo. 

Artigo 15.07 

Sistema de propulsão 

Para além do sistema principal de propulsão, as embarcações devem estar equipadas com um 
segundo sistema de propulsão independente por forma a assegurar que, em caso de avaria do 
sistema principal, a embarcação possa prosseguir a sua rota pelos seus próprios meios. 

O segundo sistema de propulsão independente deve ser colocado numa casa de máquinas separada. 
Se ambas as casas das máquinas tiverem divisórias comuns, estas devem ser construídas de acordo 
com o disposto no n.º 2 do artigo 15.11. 

Artigo 15.08 

Dispositivos e equipamento de segurança 

1. Todas as embarcações de passageiros devem dispor de comunicações internas de acordo com o 
artigo 7.08. Estes sistemas devem estar disponíveis nos locais de serviço e, caso não haja 
comunicação directa com a casa do leme, nas zonas de acesso e de evacuação para passageiros 
referidas no n.º 8 do artigo 15.06. 
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2. A comunicação via altifalantes deve ser assegurada em todas as zonas de passageiros. A 
instalação deve ser concebida por forma a que as informações transmitidas possam ser 
distinguidas claramente do ruído de fundo. A instalação de altifalantes é facultativa sempre que 
seja possível comunicar directamente entre a casa do leme e a zona de passageiros. 

3. As embarcações devem estar providas de um sistema de alarme. Este sistema deve 
compreender: 

a) Um sistema de alarme que permite aos passageiros, à tripulação e ao pessoal de bordo 
alertar o comando da embarcação e a tripulação. 

 Este alarme só deve ser desencadeado nos locais reservados ao comando da embarcação e 
à tripulação; Só deve poder ser desligado pelo comando da embarcação: O alarme deve 
poder ser desencadeado pelo menos nos locais seguintes: 

aa) todos os camarotes; 

bb) corredores, ascensores e caixas de escada, de maneira a que a distância até ao 
accionador do alarme mais próximo não ultrapasse 10m, com pelo menos um 
accionador por compartimento estanque; 

cc) salões, salas de jantar e outras salas de estar; 

dd) Casas de banho destinadas a pessoas com mobilidade reduzida; 

ee) Casas das máquinas, cozinhas e outros locais análogos expostos ao perigo de incêndio; 

ff) Câmaras frigoríficas e outros armazéns.  

 Os accionadores do sistema de alarme devem ser instalados a uma altura de 0,85 a 1,10m 
acima do pavimento. 

b) Um sistema de alarme que permite ao comando da embarcação alertar os passageiros. 

 Este alarme deve ser claramente perceptível, sem confusão possível, em todos os locais 
acessíveis aos passageiros. Deve poder ser desencadeado a partir da casa do leme e de um 
local permanentemente ocupado pelo pessoal. 

c) Um sistema de alarme que permite ao comando da embarcação alertar a tripulação e o 
pessoal de bordo. 

 O sistema de alarme referido no n.º 1 do artigo 7.09 deve funcionar nas salas de estar do 
pessoal de bordo, nas câmaras frigoríficas e noutros armazéns. 

Os accionadores do sistema de alarme devem estar protegidos contra uma utilização 
intempestiva. 
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4. Todos os compartimentos estanques devem estar providos de um alarme para o nível do fundo. 

5. Devem ser disponíveis duas bombas de esgoto motorizadas. 

6. Deve ser instalado a bordo um sistema fixo de esgoto de acordo com o n.º 4 do artigo 8.06. 

7. As portas das câmaras frigoríficas, mesmo fechadas, devem poder ser destrancadas do interior. 

8. Quando as instalações de distribuição de CO2 se encontrarem nos locais situados sob o convés, 
estes locais devem estar providos de um sistema de ventilação que entra automaticamente em 
funcionamento quando a porta ou a escotilha do local são abertas. As condutas de ventilação 
devem desembocar a 0,05m do pavimento deste local. 

9. Para além do estojo de primeiros socorros de acordo com a alínea f) do n.º 2 do artigo 10.02, 
devem estar disponíveis outros estojos em número suficiente. Os estojos de primeiros socorros 
e sua distribuição devem obedecer aos requisitos enunciados na alínea f) do n.º 2 do 
artigo 10.02. 

Artigo 15.09 

Equipamentos de salvação 

1. Para além das bóias salva-vidas referidas no n.º 1 do artigo 10.05, todas as partes do convés não 
vedadas e destinadas aos passageiros devem estar providas de bóias salva-vidas de acordo com 
a Norma Europeia 14144: 2003 em ambos os lados da embarcação, com espaçamentos não 
superiores a 20m. 

 Metade das bóias salva-vidas requeridas deve estar dotada de uma retenida (linha de salvação) 
flutuante de 30m de comprimento com um diâmetro entre 8 e 11mm. A outra metade deve estar 
dotada de fachos de auto-inflamação alimentados por baterias e inextinguíveis na água. 
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2. Para além das bóias salva-vidas referidas no n.º 1, deve estar disponível e pronto para ser 
utilizado o seguinte equipamento: 

a) Equipamento de salvação individual de acordo com o n.º 2 do artigo 10.05 para o pessoal a 
bordo incumbido de funções nos termos do plano de segurança; 

b) Equipamentos de salvação individuais conformes com a norma europeia EN 395: 1998 ou 
EN 396: 1998 para o restante pessoal de bordo. 

3. As embarcações de passageiros devem estar providos de equipamentos adequados que 
permitam a transferência segura de pessoas para águas pouco profundas, a margem ou outra 
embarcação. 

4. Para além do equipamento salvação referido nos n.ºs 1 e 2, devem estar disponíveis 
equipamentos individuais de acordo com a Norma Europeia EN 395: 1998 ou EN 396: 1998 
para 100% do número máximo de passageiros permitido. 

 Quando o equipamento individual de salvação referido no n.º 1 não for próprio para crianças, 
devem estar disponíveis equipamentos individuais de acordo com a Norma Europeia EN 395: 
1998 para crianças com peso não superior a 30kg para 10% do número máximo de passageiros 
permitido. 

5. O termo "equipamentos de salvação colectivos" inclui as baleeiras de acordo com o 
artigo 10.04 e as jangadas de salvação"  

 As jangadas de salvação devem: 

a) Possuir uma inscrição indicando a finalidade e o número de passageiros para o qual estão 
aprovadas; 

b) Oferecer lugares sentados adequados para o número de pessoas permitido; 

c) Ter uma capacidade de sustentação de pelo menos 750 N por pessoa na água doce; 

d) Estar providos de um cordame ligado à embarcação para evitar a sua deriva; 

e) Ser fabricadas num material adequado e ser resistentes ao óleo e aos produtos dele 
derivados, bem como às temperaturas inferiores ou iguais a 50°C; 

f) Tomar e conservar uma posição estável e, nesta matéria, estar munidos de dispositivos 
adequados para poderem ser agarrados, para o número de pessoas indicados; 
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g) Ser cor-de-laranja fluorescente ou possuir superfícies fluorescentes de pelo menos 100cm2, 
visíveis de todos os lados; 

h) Poder ser colocadas rápida e seguramente na água por uma só pessoa a partir do local onde 
se encontram ou flutuar livremente; 

i) Estar providas de meios de evacuação adequados a partir das zonas de evacuação referidas 
no n.º 8 do artigo 15.06 para dar acesso às jangadas de salvação se a distância vertical entre 
o convés das zonas de evacuação e o plano do calado máximo for superior a 1m. 

6. Equipamentos suplementares de salvação colectivos são equipamentos que asseguram a 
flutuação de várias pessoas na água. Devem 

a) Possuir uma inscrição indicando a finalidade e o número de passageiros para o qual estão 
aprovados; 

b) Ter uma capacidade de sustentação de pelo menos 100 N por pessoa na água doce; 

c) Ser fabricados num material adequado e ser resistentes ao óleo e aos produtos dele 
derivados, bem como às temperaturas inferiores ou iguais a 50°C; 

d) Tomar e conservar uma posição estável e, nesta matéria, estar munidos de dispositivos 
adequados para poderem ser agarrados, para o número de pessoas indicado; 

e) Ser cor-de-laranja fluorescente ou possuir superfícies fluorescentes de pelo menos 100cm2, 
visíveis de todos os lados; 

f) Poder ser colocados rápida e seguramente na água por uma só pessoa a partir do local onde 
se encontram ou flutuar livremente;  

7. Os equipamentos insufláveis de salvamento colectivo devem, além disso: 

a) Ser compostos de pelo menos dois compartimentos de ar separados; 

b) Insuflar-se automaticamente ou por comando manual, quando lançados à água; 

c) Tomar e conservar uma posição estável seja qual for a carga a suportar, mesmo que apenas 
metade dos compartimentos de ar esteja insuflada; 

8. Os equipamentos de salvação devem estar arrumados a bordo de maneira a poderem ser 
alcançados de modo fácil e seguro, sempre que necessário. Os locais de arrumação ocultos 
devem estar claramente assinalados. 
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9. Os equipamentos de salvação devem ser controlados de acordo com a instruções do fabricante. 

10. A baleeira deve ser equipada com um motor e um projector. 

11. Deve existir uma maca adequada. 

Artigo 15.10 

Instalações eléctricas 

1. A iluminação deve ser assegurada exclusivamente por instalações eléctricas. 

2. O n.º 3 do artigo 9.16 aplica-se também aos corredores e às salas de estar destinadas aos 
passageiros. 

3. Deve ser assegurada uma iluminação adequada e iluminação de emergência para os seguintes 
compartimentos e locais: 

a) Locais onde são guardados os equipamentos de salvação e aqueles onde eles são 
normalmente preparados para utilização; 

b) Vias de evacuação, os acessos para passageiros, incluindo rampas, entradas e saídas, os 
corredores de comunicação, os ascensores e as escadas dos alojamentos, da zona dos 
camarotes e dos alojamentos; 

c) Sinalização das vias de evacuação e saídas de emergência; 

d) Noutros locais destinados a pessoas com mobilidade reduzida; 

e) Locais de serviço, casas das máquinas, posto de governo e respectivas saídas; 

f) Casa do leme; 

g) Local onde se encontra a fonte de energia de emergência; 

h) Locais onde estão instalados os extintores e o controlo das instalações de extinção de 
incêndios; 

i) Os locais onde os passageiros, o pessoal de bordo e a tripulação se reúnem em caso de 
perigo. 
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4. Deve estar disponível uma instalação eléctrica de emergência, composta por uma fonte de 
energia e um painel de comando de emergência, que, em caso de um corte da alimentação do 
seguinte equipamento eléctrico, possa entrar de imediato em funcionamento sempre que o 
equipamento seja desprovido de uma fonte de energia própria; 

a) Luzes de sinalização; 

b) Aparelhos sonoros; 

c) Iluminação de emergência de acordo com o n.º 3; 

d) Instalações de radiotelefonia; 

e) Instalações de alarme, altifalantes e de comunicações internas; 

f) Projectores de acordo com a alínea i) do n.º 2 do artigo 10.02; 

g) Sistema de alarme de incêndio; 

h) Outras instalações de segurança tais como as instalações de extinção de incêndios 
Sprinkler ou bombas de incêndios. 

i) Ascensores e aparelhos de elevação referidos no segundo período do n.º 9 do artigo 15.06. 

5. As fontes luminosas da iluminação de emergência devem ser assinaladas. 

6. A instalação eléctrica de emergência deve ser instalada fora da casa principal das máquinas, 
fora dos locais onde se encontram as fontes de energia referidas no n.º 1 do artigo 9.02 e fora 
do local do quadro principal; deve estar separada destes locais por divisórias de acordo com o 
n.º 2 do artigo 15.11. 

 Os cabos que alimentam as instalações eléctricas em caso de emergência devem ser instalados 
de modo a preservar a continuidade do abastecimento dessas instalações em caso de incêndio 
ou alagamento. Estes cabos nunca devem passar pela principal casa das máquinas, cozinhas ou 
locais onde se encontram a principal fonte de energia o e equipamento conexo, amenos que tal 
seja necessário para disponibilizar equipamento de emergência nessas zonas. 

 A instalação eléctrica de emergência deve estar situada acima da linha de sobre-imersão. 
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7. São admissíveis como fonte de energia eléctrica de emergência: 

a) Um grupo auxiliar, com aprovisionamento autónomo de combustível independente da 
máquina principal e um sistema de arrefecimento independente, que, em caso de avaria da 
rede, arranque automaticamente ou possa ser accionado manualmente se estiver instalado 
na proximidade imediata da casa do leme ou de outro lugar permanentemente ocupado por 
pessoal qualificado, e possa em 30 segundos assegurar sozinho a alimentação em corrente, 
ou 

b) Acumuladores que, em caso de uma falta de energia, liguem automaticamente ou que, se se 
encontrarem nas imediações da casa do leme ou de outro local permanentemente ocupado 
por membros da tripulação, possam ser ligados manualmente. Devem ter capacidade para 
alimentar os aparelhos acima referidos durante o período prescrito sem recarga e sem 
redução inaceitável da voltagem. 

8. O período de funcionamento previsto da fonte de energia de emergência deve ser definido em 
função da finalidade da embarcação de passageiros. Não deve ser inferior a 30 minutos. 

9. A resistência do isolamento e a ligação à massa das instalações eléctricas devem ser testadas no 
âmbito das inspecções de acordo com o artigo 2.09. 

10. As fontes de energia de acordo com o n.º 1 do artigo 9.02 devem ser independentes uma da 
outra. 

11. Uma avaria da instalação de alimentação principal ou de emergência não deve afectar a 
segurança de funcionamento das instalações. 

Artigo 15.11 

Protecção contra incêndios 

1. A adequação dos materiais e componentes em termos de protecção contra incêndios deve ser 
atestada por uma instância de controlo autorizada com base em prescrições de controlo 
adequadas. 

a) A instância de controlo deve: 

aa) Cumprir o código de procedimentos para testes de incêndio, ou 

bb) A Norma Europeia EN ISO/IEC 17025: 2000 em matéria de requisitos gerais relativos 
à competência dos laboratórios de ensaio e de calibração. 
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b) Os métodos de ensaio reconhecidos para determinar a não inflamabilidade de materiais 
são:  

aa) Anexo I, Parte 1, do Código de procedimentos para testes de incêndio e 

bb) a regulamentação equivalente reconhecida por um dos Estados-Membros. 

c) Os métodos de ensaio reconhecidos para determinar as características ignífugas de 
materiais são:  

aa) os requisitos correspondentes constantes do Anexo I, partes 5 (ensaio da 
inflamabilidade de superfície), 6 (ensaio para revestimentos de convés), 7 (ensaios 
para cortinados de tecido e plástico), 8 (ensaio para mobiliário estofado) e 9 (ensaio 
para a roupa de cama) e o Código para procedimentos para testes de incêndio, e 

bb) a regulamentação equivalente reconhecida por um dos Estados-Membros. 

d) Os métodos de ensaio reconhecidos para determinar a resistência ao fogo são: 

aa) A resolução A. 754 (18) e 

bb) a regulamentação equivalente reconhecida por um dos Estados-Membros. 

2. As divisórias de compartimentos devem ser concebidas de acordo com os seguintes quadros: 

Quadro para as divisórias de compartimentos desprovidas de instalações de extinção de incêndios 
Sprinkler de acordo com o artigo 10.03 

 
Compartimentos Centros de 

controlo 
Caixas de 
escadas 

Zonas de 
reunião 

Salas Casas das 
máquinas 

Cozinhas Armazéns 

Centros de controlo - A0 A0/B151 
 

A30 A60 A60 A60 

Caixas de escadas  - A0 A30 A60 A60 A60 
Zonas de reunião   - A0/B152 A60 A60 A60 
Salas    B153 

 
A60 A60 A60 

Casas das máquinas     A60/A04 
 

A60 A60 

Cozinhas      A0 A60/A05 
 

Armazéns       - 

 

                                                 
1 As divisórias entre centros de controlo e zonas de reunião interiores devem corresponder ao 

tipo A0 e as zonas de reunião exteriores apenas ao tipo B15. 
2 As divisórias entre as salas e zonas de reunião interiores devem corresponder ao tipo A30 e as 

zonas de reunião exteriores apenas ao tipo B15. 
3 As divisórias entre camarotes, entre camarotes e corredores e as divisórias verticais que 

separam as salas de acordo com o n.º 10 devem corresponder ao tipo B15, para 
compartimentos equipados com sistemas de extinção de incêndios Sprinkler B0. 

4 As divisórias entre salas de máquinas de acordo com o artigo 15.07 e o n.º 6 do artigo 15.07 
devem corresponder ao tipo A60; nos restantes casos ao tipo A0. 

5 B15 é suficiente para as divisórias entre cozinhas, por um lado, e câmaras frigoríficas e 
dispensas, por outro. 
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Quadro para as divisórias de compartimentos equipados com instalações de extinção de incêndios 
Sprinkler de acordo com o artigo 10.03 

 
Compartimentos Centros de 

controlo 
Caixas de 
escadas 

Zonas de 
reunião 

Salas Casas das 
máquinas 

Cozinhas Armazéns 

Centros de controlo - A0 A0/B151 A0 A60 A60 A30 
Caixas de escadas  - A0 A0 A60 A30 A0 
Zonas de reunião   - A30/B152 A60 A60 A60 
Salas    -/B03 A60 A30 A0 
Casas das máquinas     A60/A04 A60 A60 
Cozinhas      - B15 
Armazéns       - 
 

a) As divisórias do tipo A são anteparas, paredes e conveses que obedecem aos seguintes 
requisitos: 

aa) São fabricados em aço ou noutro material equivalente. 

bb) São devidamente reforçadas. 

cc) São isoladas com um material incombustível aprovado, de modo que a temperatura 
média do lado não exposto ao fogo não ultrapasse os 140° acima da temperatura inicial 
e que a temperatura em nenhum ponto da superfície, incluindo juntas, atinja mais 
de 180° da temperatura inicial decorridos os seguintes lapsos de tempo: 

Tipo A60  60 minutos 

Tipo A30  30 minutos 

Tipo A0   0 minutos 

dd) São concebidas para evitar a passagem de fumo e chamas até ao termo do ensaio 
normalizado de comportamento ao fogo de uma hora. 

b) As divisórias do tipo B são as anteparas, paredes, conveses, tectos ou revestimentos que 
obedecem aos seguintes requisitos: 

aa) São fabricadas de um material incombustível aprovado. Além disso, todos os materiais 
utilizados no fabrico e na montagem das divisórias devem ser incombustíveis, com 
excepção do revestimento que deve pelo menos ser ignífugo. 

                                                 
1 As divisórias entre centros de controlo e zonas de reunião interiores devem corresponder ao 

tipo A0 e as zonas de reunião exteriores apenas ao tipo B15. 
2 As divisórias entre as salas e zonas de reunião interiores devem corresponder ao tipo A30 e as 

zonas de reunião exteriores apenas ao tipo B15. 
3 As divisórias entre camarotes, entre camarotes e corredores e as divisórias verticais que 

separam as salas de acordo com o n.º 10 devem corresponder ao tipo B15, para 
compartimentos equipados com sistemas de extinção de incêndios Sprinkler B0. 

4 As divisórias entre salas de máquinas de acordo com o artigo 15.07 e o n.º 6 do artigo 15.07 
devem corresponder ao tipo A60; nos restantes casos ao tipo A0. 
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bb) Devem possuir um grau de isolamento, de modo que a temperatura média do lado não 
exposto ao fogo não ultrapasse os 140° acima da temperatura inicial e que a 
temperatura em nenhum ponto da superfície, incluindo juntas, atinja mais de 225° da 
temperatura inicial decorridos os seguintes lapsos de tempo: 

Tipo B15  15 minutos 

Tipo B0   0 minutos 

cc) São concebidas para evitar a passagem de fumo e chamas durante a primeira meia hora 
do ensaio normalizado de comportamento ao fogo. 

c) A comissão de inspecção pode, de acordo com o Código para procedimentos para testes de 
incêndio, exigir que seja efectuado um ensaio numa qualquer divisória por forma a 
certificar-se de que estão a ser cumpridos os requisitos em matéria de resistência e aumento 
de temperatura. 

3. As tintas, lacas e outros produtos de tratamento de superfícies e revestimentos de convés 
utilizados nos locais interiores, excepto nas casas das máquinas e nos armazéns, devem ser 
ignífugos. Alcatifas, tecidos, cortinados e outros têxteis suspensos, bem como mobiliário 
estofado e roupas de cama devem ser ignífugos se os compartimentos onde se encontram não 
estiverem equipados com um sistema de extinção de incêndios (Sprinkler) de acordo com o 
artigo 10.03a. 

4. Os tectos das salas e os revestimentos das paredes, incluindo as respectivas bases, se não 
estiverem equipados com um sistema de extinção de incêndios (Sprinkler) de acordo com o 
artigo 10.03a, devem ser fabricados com materiais incombustíveis, com excepção das 
respectivas superfícies que devem ser, pelo menos ignífugas. 

5. O mobiliário e os móveis fixos nas salas que servem de zonas de reunião, se não estiverem 
equipados com um sistema de extinção de incêndios (Sprinkler) de acordo com o artigo 10.03a, 
devem ser feitos de materiais incombustíveis. 

6. As tintas, vernizes e outros materiais de tratamento de superfícies não devem produzir fumos 
ou substâncias tóxicas em quantidades excessivas. Tal deve ser certificado de acordo com o 
Código para procedimentos para testes de incêndio. 

7. Os materiais de isolamento nas salas devem ser incombustíveis. Esta prescrição não se aplica 
ao isolamento de condutas de agentes refrigerantes. As superfícies dos materiais de isolamento 
utilizadas nessas condutas devem ser pelo menos ignífugas. 
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8. As portas das divisórias de acordo com o n.º 2 devem obedecer aos seguintes requisitos: 

a) Devem obedecer aos mesmos requisitos que os estabelecidos no n.º 2 para as divisórias. 

b) Devem fechar automaticamente se se trata de portas nas paredes das divisórias de acordo 
com o n.º 10 ou de vedações de casas das máquinas, cozinhas e caixas de escadas. 

c) As portas com fecho automático que permanecem abertas durante o serviço devem poder 
ser fechadas a partir de um local permanentemente ocupado por pessoal de bordo ou 
membros da tripulação. Depois de terem sido fechadas à distância, é necessário que as 
portas possam ser novamente abertas no local e fechadas de maneira segura. 

d) Não é necessário isolar as portas estanques de acordo com o artigo 15.02. 

9. As paredes de acordo com o n.º 2 devem ser contínuas de convés a convés ou terminar em 
tectos contínuos que obedecem aos mesmos requisitos que os referidos no n.º 2. 

10. Os seguintes espaços para passageiros devem ser divididos por divisórias verticais de acordo 
com o n.º 2. 

a) Os espaços para passageiros com uma superfície total superior a 800m2; 

b) Os espaços para passageiros com camarotes com espaçamentos não superiores a 40m. 

 As divisórias verticais devem ser estanques ao fumo em condições normais e devem ser 
contínuas de convés a convés. 

11. Os espaços livres acima dos tectos, sob os pavimentos e por detrás dos revestimentos devem 
estar subdivididos com espaçamentos não superiores a 14m no máximo por ecrãs 
incombustíveis que, mesmo em caso de incêndio, não permitam a passagem de ar. 

12. As escadas devem ser construídas em aço ou outro material equivalente incombustível. 

13. As escadas e os ascensores interiores devem ser isolados a todos os níveis por paredes de 
acordo com o n.º 2. São autorizadas as seguintes excepções: 

a) Uma caixa de escadas que liga apenas dois conveses não precisa de ser isolada se num dos 
conveses estiver fechada de acordo com o n.º 2. 
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b) Numa sala, as escadas não precisam de ser isoladas se se encontrarem totalmente no 
interior da divisão, e 

aa) se a divisão se estender apenas por dois conveses, ou 

bb) se em todos os conveses a sala estiver equipada com um sistema de extinção de 
incêndio de acordo com artigo 10.03a e na sala existir um sistema de extracção de 
fumo de acordo com o n.º 16 e se em todos os conveses a sala tiver um acesso a uma 
caixa de escadas. 

14. Os sistemas de ventilação e de abastecimento de ar devem obedecer aos seguintes requisitos: 

a) Devem ser concebidos por forma a assegurar que não provoquem a propagação do fogo e 
do fumo. 

b) As aberturas para a entrada e saída do ar e as instalações de ventilação devem poder ser 
fechadas. 

c) As condutas da ventilação devem ser feitas de aço ou outro material incombustível e 
interligadas de modo seguro entre si e a superestrutura da embarcação. 

d) Se as condutas de ventilação com uma secção transversal superior a 2,02m2 passarem pelas 
divisórias referidas no n.º 2 do Tipo A ou divisórias referidas no n.º 10 devem ser 
equipadas com portinholas automáticas de incêndio que podem ser accionadas a partir de 
um local permanentemente ocupado por pessoal de bordo ou membros da tripulação. 

e) Os sistemas de ventilação das cozinhas e casas das máquinas devem ser separados dos 
sistemas de ventilação de outros locais. 

f) As condutas de evacuação de ar devem ser equipadas com aberturas munidas de um 
sistema de fecho para efeitos de inspecção e limpeza. Estas aberturas devem encontrar-se 
perto das portinholas de incêndio. 

g) Os ventiladores incorporados devem poder ser desligados a partir de um posto central 
situado no exterior da casa das máquinas. 

15. As cozinhas devem ser equipadas com sistemas de ventilação e os fogões com exaustores. As 
condutas ligadas aos exaustores devem obedecer aos requisitos enunciados no n.º 14 e, além 
disso, ser equipados com portinholas de incêndio de abertura manual nos orifícios de entrada. 

16. Os centros de controlo, as caixas de escada e as zonas interiores de evacuação devem ser 
equipados com sistemas de extracção natural ou mecânica de fumos. Os sistemas de extracção 
de fumos devem obedecer aos seguintes requisitos: 



 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 181 
ANEXO II DG C III   PT 

a) Devem ter capacidade e fiabilidade suficientes. 

b) Devem ter em conta as condições de funcionamento da embarcação para passageiros. 

c) Se os sistemas de extracção de fumos servirem igualmente de ventilação geral dos 
compartimentos, tal não deve afectar a sua função de extracção de fumos em caso de 
incêndio. 

d) Os sistemas de extracção de fumos devem poder ser accionadas manualmente. 

e) Os sistemas de extracção de fumos devem além disso poder ser accionados a partir de um 
local permanentemente ocupado por pessoal de bordo ou membros da tripulação. 

f) Os sistemas de extracção natural de fumos devem ser munidos de um mecanismo de 
abertura, accionado manualmente ou por uma fonte de energia situada no interior do 
sistema de extracção. 

g) Os dispositivos de accionamento manual e os mecanismos de abertura devem ser 
acessíveis do interior e do exterior do compartimento a proteger. 

17. As salas que não são objecto de vigilância constante por parte do pessoal de bordo ou de 
membros da tripulação, as cozinhas, as casas das máquinas e outros compartimentos de risco 
devem estar ligados a um sistema de alerta de incêndio eficaz. A ocorrência de um incêndio e a 
sua exacta localização devem ser assinaladas automaticamente num local permanentemente 
ocupado por pessoal de bordo ou membros da tripulação. 

Artigo 15.12 

Combate a incêndios 

1. Em complemento aos extintores portáteis prescritos no n.º 1 do artigo 10.03, devem 
encontrar-se a bordo pelo menos os seguintes extintores portáteis: 

a) Um extintor portátil por 120m2 de superfície de piso nas zonas de passageiros; 

b) Um extintor portátil por cada grupo de 10 camarotes, ou fracção; 

c) Um extintor portátil em cada cozinha e nas imediações de qualquer compartimento onde 
são armazenados ou utilizados líquidos inflamáveis. Nas cozinhas o material anti-fogo 
deve igualmente servir para a extinção de gorduras em chamas. 
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 Estes extintores complementares devem obedecer aos requisitos estabelecidos no n.º 2 do 
artigo 10.03 e ser instalados e distribuídos na embarcação por forma a que, em caso de incêndio 
com origem em qualquer lugar e em qualquer momento, um extintor seja acessível 
imediatamente. Um cobertor anti-fogo deve estar à mão em cada cozinha e também nos salões 
de cabeleireiro e nas perfumarias. 

2. As embarcações de passageiros devem estar equipadas com um sistema de bocas de incêndio 
composto por: 

a) Duas bombas de incêndio motorizadas com capacidade suficiente, uma das quais instaladas 
permanentemente; 

b) Uma canalização de extinção com um número suficiente de bocas de incêndio armadas 
permanentemente com mangueiras de pelo menos 20m de comprimento e equipadas com 
um doseador que permite pulverizar e produzir um jacto de água com um dispositivo de 
fecho incorporado. 

3. Os sistemas de bocas de incêndio devem ser concebidos e dimensionados por forma a que: 

a) Qualquer ponto da embarcação esteja acessível a partir de pelo menos duas bocas de 
incêndio em locais diferentes, cada uma das quais dispondo de uma mangueira única de 
comprimento não superior a 20m. 

b) A pressão nas bocas de água seja de pelo menos 300 kPa, e  

c) Seja possível atingir um comprimento de jacto de pelo menos 6m. 

 Se as bocas de incêndio estiverem equipadas com um armário, deve ser afixado no exterior um 
dístico de uma largura mínima de 10 cm com um símbolo de uma mangueira de incêndio 
semelhante ao reproduzido na figura 5 do Apêndice I 

4. As válvulas das bocas de incêndio com roscas ou torneiras devem ser concebidas por forma a 
que cada uma das mangueiras possa ser separada e retirada durante o funcionamento das 
bombas de incêndio. 

5. As mangueiras de incêndio que se encontram no exterior devem ser enroladas em carretel com 
ligação axial. 

6. Os materiais utilizados para o combate de incêndio devem ser resistentes ao calor ou 
devidamente protegidos contra avarias quando expostos a temperaturas elevadas. 

7. As condutas e as bocas de incêndio devem ser instaladas por forma a evitar o risco de gelo. 
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8. As bombas de incêndio devem: 

a) Ser instaladas ou colocadas em locais distintos; 

b) Ser concebidas para poderem funcionar independentemente uma da outra; 

c) Manter em todos os conveses a pressão necessária nas bocas de incêndio e produzir o 
comprimento de jacto exigido; 

d) Ser instaladas antes da antepara de ré. 

 As bombas de incêndio podem igualmente ser utilizadas para fins gerais de serviço. 

9. As casas das máquinas devem estar equipadas com um sistema permanente de extinção de 
incêndios, em conformidade com o artigo 10.03b. 

10. As embarcações com camarotes devem estar equipadas com: 

a) Dois conjuntos de aparelhos respiratórios independentes conformes com a Norma Europeia 
EN 137:1993 com máscaras faciais completas conformes com a Norma Europeia 
EN 136:1998; 

b) Dois conjuntos de equipamento compostos por pelo menos um fato de protecção, um 
capacete, botas, luvas, um machado, um pé-de-cabra, uma lanterna e um cabo de 
segurança, e 

c) Quatro máscaras anti-fumo. 

Artigo 15.13 

Organização relativa à segurança 

1. A bordo das embarcações de passageiros deve esta disponível um plano de segurança. Este 
plano descreve as obrigações da tripulação e do pessoal de bordo nas seguintes situações: 

a) Avaria, 

b) Incêndio a bordo, 

c) Evacuação dos passageiros; 

d) Homem ao mar. 
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 Devem ser previstas medidas especiais de segurança para pessoas com mobilidade reduzida. 

 O plano de segurança deve atribuir aos membros da tripulação e ao pessoal de bordo as 
respectivas obrigações em função do posto que ocupam. Instruções especiais à tripulação 
devem assegurar que, em caso de perigo, todas as aberturas e portas nas anteparas estanques 
referidas no artigo 15.02 serão hermeticamente fechadas sem demora. 

2. O plano de segurança inclui um mapa da embarcação onde devem estar representados de forma 
clara e precisa: 

a) As zonas destinadas a pessoas com mobilidade reduzida; 

b) As vias de evacuação, as saídas de emergência e as zonas de reunião e evacuação referidas 
no n.º 8 do artigo 15.06; 

c) Equipamento de salvação e baleeiras; 

d) Extintores e sistemas de extinção de incêndio e de pulverização de água (Sprinkler); 

e) Outros equipamentos de segurança; 

f) O sistema de alarme a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 15.08; 

g) O sistema de alarme a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 15.08; 

h) As portas estanques referidas no n.º 5 do artigo 15.02 e a localização dos seus comandos, 
bem como de outras aberturas tais como as que são referidas nos n.ºs 9, 10 e 13 do 
artigo 15.02 e no n.º 12 do artigo 15.03; 

i) As portas referidas no n.º 8 do artigo 15.11; 

j) As portinholas de incêndio, 

k) O sistema de alarme de incêndio; 

l) A instalação eléctrica de emergência; 

m) As unidades de controlo da instalação de alarme; 

n) As ligações à terra; 

o) Os dispositivos de fecho das condutas de alimentação de combustíveis; 
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p) As instalações a gás liquefeito; 

q) As instalações de altifalantes; 

r) As instalações de radiotelefonia; 

s) Os estojos de primeiros socorros. 

3. O plano de segurança referido no n.º 1 e o mapa da embarcação de acordo com o n.º 2 devem: 

a) Ser visados pela comissão de inspecção, e 

b) Ser afixados em local de destaque adequado em cada convés. 

4. Em cada camarote deve ser afixado um código de conduta dos passageiros, bem como um 
plano de segurança a simplificado limitado às informações referidas nas alíneas a) a f). 

 Este código de conduta deve incluir, pelo menos: 

a) A designação das situações de emergência 

– fogo; 

– alagamento: 

– perigo geral; 

b) A descrição dos diferentes sinais de alarme; 

c) Instruções relativas: 

– às vias de evacuação 

– à conduta 

– à necessidade de manter a calma; 

d) Instruções relativas: 

– ao fumo 

– à utilização de fogo e lume não protegido 

– a janelas abertas 

– à utilização de certos equipamentos. 

 As ditas instruções devem ser afixadas em alemão, inglês, francês e neerlandês. 
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Artigo 15.14 

Instalações de recolha e eliminação de águas usadas 

1. As embarcações de passageiros devem estar equipadas com reservatórios de recolha das águas 
usadas ou estações de depuração de bordo. 

2. Os tanques de recolha das águas usadas devem ter capacidade suficiente. Devem estar providos 
de um dispositivo que permita medir o seu conteúdo. A embarcação deve ter bombas e 
tubagens próprias para esvaziar os tanques, através das quais as águas usadas possam ser 
transferidas dos dois lados da embarcação. Deverá ser possível recolher águas usadas de outras 
embarcações. 

 As tubagens devem estar equipadas com uma ligação de evacuação das águas usadas de acordo 
com a Norma Europeia EN 1306:1996. 

Artigo 15.15 

Derrogações aplicáveis a determinadas embarcações de passageiros 

1. Em lugar da prova de estabilidade suficiente de acordo com os n.ºs 7 a 13 do artigo 15.03, as 
embarcações de comprimento inferior a 25m, autorizadas a transportar até 50 passageiros 
devem obedecer aos seguintes critérios após avaria: 

a) Após alagamento simétrico, a embarcação não deve ficar submersa abaixo da linha de 
sobre-imersão e 

b) A altura metacêntrica GMR não deve ser inferior a 0,10m. 

 A flutuabilidade residual necessária deve ser assegurada mediante a escolha adequada dos 
materiais utilizados na construção do casco ou através de flutuadores de espuma alveolar, 
solidamente fixados ao casco. No caso das embarcações com cumprimento superior a 15m, a 
flutuabilidade residual pode ser assegurada por uma combinação de flutuadores e uma 
compartimentação conforme ao estatuto de compartimento 1 de acordo com o artigo 15.03. 
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2. A comissão de inspecção pode autorizar desvios menores da altura livre prescrita na alínea c) 
do n.º 3 e na alínea b) do n.º 5 do artigo 15.06 para as embarcações de passageiros referidas no 
n.º 1. O desvio não deve ser superior a 5%. Em caso de desvio, as partes em causa devem ser 
assinaladas a cores. 

3. Em derrogação do n.º 9 do artigo 15.03, as embarcações de passageiros de comprimento 
inferior a 45m destinadas ao transporte de 250 passageiros no máximo não precisam de 
respeitar o estatuto de compartimento 2. 

4. (Sem conteúdo) 

5. A comissão de inspecção pode autorizar a não aplicação do artigo 10.04 no caso das 
embarcações de passageiros de comprimento inferior a 45m destinadas ao transporte de 250 
passageiros no máximo desde que estejam equipadas com uma plataforma, acessível de ambos 
os lados da embarcação, situada mesmo acima do plano de flutuação por forma a que pessoas 
possam ser resgatadas em segurança da água. As embarcações de passageiros podem ser 
equipadas com uma instalação comparável nas seguintes condições: 

a) Uma pessoa deve bastar para a sua utilização; 

b) São permitidas instalações móveis; 

c) As instalações devem encontrar-se fora das zonas de risco dos sistemas de propulsão, e 

d) Deve ser possível a comunicação efectiva entre o condutor e o responsável pela instalação. 

6. A comissão de inspecção pode autorizar a não aplicação do artigo 10.04 no caso das 
embarcações de passageiros de comprimento não superior a 45m destinadas ao transporte 
de 600 passageiros no máximo desde que estejam equipadas com uma plataforma de acordo 
com a primeira frase do n.º 5 ou com uma instalação equivalente de acordo com a segunda 
frase do n.º 5. Para além disso, a embarcação deve estar provida com 

a) Uma hélice orientável, uma hélice Voith-Schneider ou com jacto de água para a propulsão 
principal, ou 

b) Um sistema de propulsão principal composto por duas unidades, ou 

c) Um sistema de propulsão principal e um leme de proa activo. 
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7. Em derrogação do n.º 9 do artigo 15.02, as embarcações de passageiros com um comprimento 
não superior a 45m, autorizadas a transportar um número máximo de passageiros a bordo 
correspondente ao comprimento da embarcação em metros, podem ter a bordo, na zona dos 
passageiros, uma antepara controlada manualmente sem telecomando de acordo com o n.º 5 do 
artigo 15.02 se: 

a) A embarcação possuir apenas um convés; 

b) Esta porta for directamente acessível a partir do convés e não estiver distanciada mais 
de 10m do convés; 

c) O rebordo inferior da abertura da porta ficar pelo menos 30 cm acima do pavimento da 
zona dos passageiros; e 

d) Cada compartimento separado pela porta deve estar provido de um alarme para o nível de 
fundo. 

8. Nas embarcações de passageiros referidas no n.º 7 e em derrogação da alínea c) do n.º 6 do 
artigo 15.06, uma via de evacuação pode passar pela cozinha desde que haja uma segunda via. 

9. As seguintes disposições não se aplicam às embarcações com comprimento não superior 
a 45m: 

A alínea e) do n.º 2 do artigo 15.01 se as instalações a gás liquefeito estiverem munidas de 
sistemas adequados de alarme para as concentrações de CO prejudiciais para a saúde e para as 
misturas potencialmente explosivas de gás e de ar. 

10. As seguintes disposições não se aplicam a embarcações de passageiros com um comprimento 
inferior a 25m. 

a) Última frase do n.º 1 do artigo 15.04: 

b) Alínea c) do n.º 6 do artigo 15.06 para as cozinhas desde que haja uma segunda via de 
evacuação. 

c) Artigo 15.07; 

11. O n.º 10 do artigo 15.12 não se aplica às embarcações de passageiros com comprimento não 
superior a 45m, desde que, em cada camarote, esteja disponível o número de máscaras anti-
-fogo correspondente às camas. 
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CAPÍTULO 15A 

 
D I S P O S I Ç Õ E S  E S P E C I A I S  P A R A  A S  E M B A R C A Ç Õ E S  D E  

P A S S A G E I R O S  À  V E L A  

Artigo 15a.01 

Aplicação da Parte II 

Para além das disposições da Parte II, as embarcações de passageiros à vela estão sujeitas às 
disposições do presente capítulo. 

Artigo 15a.02 

Derrogações aplicáveis a determinadas embarcações de passageiros à vela 

1. As embarcações de passageiros à vela cujo LF não seja superior a 45 m e cujo número máximo 
de passageiros admissível não seja superior ao valor de LF expresso em metros não estão 
sujeitas às seguintes disposições: 

a) n.º 7 do artigo 3.03, se as âncoras não estiverem colocadas em escovéns; 

b) alínea d) do n.º 2 do artigo 10.02, no que se refere ao comprimento; 

c) alínea a) do n.º 3 do artigo 15.08; 

d) alínea a) do n.º 9 do artigo 15.15. 

2. Em derrogação do n.º 1, o número de passageiros pode ser aumentado até 1,5 vezes o valor de 
LF expresso em metros, se as velas e os equipamentos do convés o permitirem. 

Artigo 15a.03 

Exigências relativas à estabilidade das embarcações que naveguem à vela 

1. Para o cálculo do momento de adornamento nos termos do n.º 3 do artigo 15.03, devem ser 
tomadas em conta, aquando da determinação do centro de gravidade da embarcação, as velas 
desenroladas. 



 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 190 
ANEXO II DG C III   PT 

2. Tendo em conta todas as condições de carga referidas no n.º 2 do artigo 15.03, e utilizando um 
arranjo padrão de velas, o momento de adornamento causado pela pressão do vento não deve 
ter um valor tal que o ângulo de adornamento seja superior a 20°. Simultaneamente: 

a) a pressão constante do vento utilizada no cálculo deve ser de 0,07 kN/m2, 

b) a distância de segurança residual não deve ser inferior a 100 mm, e 

c) o bordo livre residual não deve ser negativo. 

3. O braço de alavanca de estabilidade estática deve: 

a) atingir o seu valor máximo para um ângulo de adornamento de pelo menos 25°, 

b) ser igual a pelo menos 200 mm para um ângulo de adornamento de pelo menos 30°, 

c) ser positivo para um ângulo de adornamento até 60°. 

4. A área sob a curva do braço de alavanca não deve ser inferior a: 

a) 0,055 mrad até 30°; 

b) 0,09 mrad até 40° ou até ao ângulo, desde que seja inferior a 40°, a partir do qual as 
aberturas não protegidas ficam em contacto com a superfície da água. 

Entre: 

c) 30° e 40°, ou 

d) 30° e o ângulo, desde que seja inferior a 40°, a partir do qual as aberturas não protegidas 
ficam em contacto com a superfície da água, 

a referida área não deve ser inferior a 0,03 mrad. 

Artigo 15a.04 

Exigências relativas à construção naval e às máquinas 

1. Em derrogação do n.º 3 do artigo 6.01 e do n.º 3 do artigo 9.01, as instalações devem ser 
projectadas para bandas permanentes até 20°. 

2. Em derrogação da alínea a) do n.º 5 do artigo 15.06 e da alínea b) do n.º 9 do artigo 15.06, a 
comissão de inspecção pode, para as embarcações de passageiros à vela de comprimento não 
superior a 25 m, autorizar uma largura disponível dos corredores de comunicação e das escadas 
inferior a 800 mm. Todavia, a largura disponível deve ser de pelo menos 600 mm. 
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3. Em derrogação do n.º 10 do artigo 15.06, a comissão de inspecção pode, em determinados 
casos, autorizar a utilização de balaustradas amovíveis nas zonas em que seja necessário para 
manobrar as velas. 

4. As velas são consideradas um sistema principal de propulsão na acepção do artigo 15.07. 

5. Em derrogação da alínea c) do n.º 7 do artigo 15.15, a altura do rebordo inferior da abertura da 
porta pode ser reduzida para 200 mm acima do pavimento da zona dos passageiros. Após 
abertura, a porta deve fechar-se e bloquear-se automaticamente. 

6. Se houver possibilidade de a hélice girar em falso durante a navegação à vela, as partes do 
sistema de propulsão susceptíveis de serem danificadas devem ser protegidas contra eventuais 
danos. 

Artigo 15a.05 

Generalidades relativas ao aparelho 

1. Os componentes do aparelho devem ser dispostos de modo a impedir fricções excessivas. 

2. Se for utilizado um material que não seja a madeira, ou usados componentes especiais, a 
construção deverá garantir um nível de segurança equivalente ao que é assegurado pelas 
dimensões e resistências previstas no presente capítulo. Para a prova da resistência: 

a) deve ser realizado um cálculo da resistência, ou 

b) deve ter sido obtida confirmação de que a resistência é suficiente junto de uma sociedade 
de classificação reconhecida, ou 

c) as dimensões devem basear-se nos procedimentos previstos numa regulamentação 
reconhecida (por exemplo: Middendorf, Kusk-Jensen). 

 As provas devem ser apresentadas à comissão de inspecção. 
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Artigo 15a.06 

Generalidades relativas à mastreação 

1. Todos os componentes da mastreação devem ser fabricados num material de elevada qualidade. 

2. A madeira utilizada para o fabrico dos mastros deve: 

a) estar isenta de zonas de nós; 

b) estar isenta de alburno dentro das dimensões prescritas; 

c) na medida do possível, ser de fio direito;  

d) tanto quanto possível, não apresentar torcimentos. 

3. Se a variedade de madeira utilizada for o pinheiro rígido (pitch pine) ou o pinheiro-do-oregon 
de qualidade superior, os valores de diâmetro indicados nos quadros constantes dos 
artigos 15a.07 a 15a.12 podem ser reduzidos de 5%. 

4. Se a variedade de madeira utilizada para os mastros, mastaréus, vergas, retrancas, paus e 
gurupés não for de secção circular, deverá apresentar uma resistência equivalente. 

5. As bases dos mastros, as pias dos mastros e as fixações no convés, nos fundos interiores e na 
proa ou na popa devem ser construídas de modo a poderem absorver as forças a que estão 
sujeitas ou a poderem transferi-las para outras partes da estrutura a que estejam ligadas. 

6. Em função da estabilidade da embarcação e das forças externas a que esta está sujeita, bem 
como da repartição da superfície de velas disponível, a comissão de inspecção pode autorizar 
reduções, em relação às dimensões prescritas no presente capítulo, das secções transversais dos 
componentes da mastreação e, se for caso disso, do aparelho. Devem ser apresentadas provas 
nos termos do n.º 2 do artigo 15a.05. 

7. Se o período de oscilação/período de balanço da embarcação, em segundos, for inferior a três 
quartos da boca da embarcação, em metros, as dimensões prescritas nos artigos que se seguem 
devem ser aumentadas. Devem ser apresentadas provas nos termos do n.º 2 do artigo 15a.05. 

8. Nos quadros constantes dos artigos 15a.07 a 15a.12 e 15a.14, os eventuais valores intermédios 
devem ser obtidos por interpolação. 
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Artigo 15a.07 

Disposições especiais para os mastros 

1. Os mastros de madeira devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos: 
 

Comprimento * 
(m) 

Diâmetro ao nível 
do convés 

(cm) 

Diâmetro ao nível dos 
vaus 
(cm) 

Diâmetro ao nível 
da pega 

(cm) 
10 20 17 15 
11 22 17 15 
12 24 19 17 
13 26 21 18 
14 28 23 19 
15 30 25 21 
16 32 26 22 
17 34 28 23 
18 36 29 24 
19 39 31 25 
20 41 33 26 
21 43 34 28 
22 44 35 29 
23 46 37 30 
24 49 39 32 
25 51 41 33 

* Distância entre os vaus e o convés. 
 

 Se o mastro tiver duas vergas, os diâmetros constantes do quadro devem ser aumentados de 
pelo menos 10%. 
 
Se o mastro tiver mais de duas vergas, os diâmetros constantes do quadro devem ser 
aumentados de pelo menos 15%. 

 No caso de o mastro atravessar o convés, o diâmetro ao nível do pé do mastro deve 
corresponder a pelo menos 75% do diâmetro ao nível do convés. 

2. As ferragens e braçadeiras dos mastros, os vaus e as pegas devem ser de dimensão suficiente e 
estar firmemente presos. 
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Artigo 15a.08 

Disposições especiais para os mastaréus 

1. Os mastaréus de madeira devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos: 
 

Comprimento * 
(m) 

Diâmetro ao nível do 
pé 

(cm) 

Diâmetro a meia-altura
(cm) 

Diâmetro ao nível da ferragem 
** 

(cm) 
4 8 7 6 
5 10 9 7 
6 13 11 8 
7 14 13 10 
8 16 15 11 
9 18 16 13 

10 20 18 15 
11 23 20 16 
12 25 22 17 
13 26 24 18 
14 28 25 20 
15 31 27 21 

* Comprimento total do mastaréu sem o topo. 
** Diâmetro do mastaréu ao nível da ferragem do topo. 

 

 Se os mastaréus suportarem velas quadrangulares, as dimensões constantes do quadro devem 
ser aumentadas de 10%. 

2. O comprimento da zona de sobreposição entre o mastaréu e o mastro deve corresponder a pelo 
menos 10 vezes o diâmetro prescrito para o pé do mastaréu. 
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Artigo 15a.09 

Disposições especiais para os gurupés 

1. Os gurupés de madeira devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos: 
 

Comprimento * 
(m) 

Diâmetro ao nível da proa
(cm) 

Diâmetro a meio comprimento 
(cm) 

4 14,5 12,5 
5 18 16 
6 22 19 
7 25 23 
8 29 25 
9 32 29 

10 36 32 
11 39 35 
12 43 39 

* Comprimento total dos gurupés. 
 

2. O comprimento da parte interna do gurupés deve corresponder a pelo menos quatro vezes o 
diâmetro do gurupés ao nível da proa. 

3. O diâmetro do gurupés na sua extremidade deve corresponder a pelo menos 60% do seu 
diâmetro ao nível da proa. 

Artigo 15a.10 

Disposições especiais para os paus de bujarrona 

1. Os paus de bujarrona de madeira devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos: 
 

Comprimento * (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Diâmetro ao nível da proa (cm) 7 10 14 17 21 24 28 31 35 

* Comprimento total do pau da bujarrona. 

2. O diâmetro do pau da bujarrona na sua extremidade deve corresponder a pelo menos 60% do 
seu diâmetro ao nível da proa. 
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Artigo 15a.11 

Disposições especiais para as retrancas das velas grandes 

1. As retrancas das velas grandes de madeira devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos: 
 

Comprimento * (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Diâmetro (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 

* Comprimento total da retranca da vela grande. 

2. O diâmetro ao nível do tornel deve corresponder a pelo menos 72% do diâmetro especificado 
no quadro. 

3. O diâmetro ao nível do punho deve corresponder a pelo menos 85% do diâmetro especificado 
no quadro. 

4. A retranca deve apresentar o seu diâmetro mais elevado a dois terços do seu comprimento, 
medido a partir do mastro. 

5. Sempre que: 

a) o ângulo entre a valuma e a retranca da vela grande for inferior a 65° e a escota da vela 
grande estiver fixada à extremidade da retranca, ou 

b) o ponto em que se prendem as escotas não estiver situado frente ao punho, 

 a comissão de inspecção pode, nos termos do n.º 2 do artigo 15a.05, exigir um diâmetro 
superior. 

6. Para superfícies de vela inferiores a 50 m², a comissão de inspecção pode autorizar reduções 
das dimensões constantes do quadro. 

Artigo 15a.12 

Disposições especiais para as caranguejas 

1. As caranguejas de madeira devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos: 
 

Comprimento * (m) 4 5 6 7 8 9 10 
Diâmetro (cm) 10 12 14 16 17 18 20 

* Comprimento total da carangueja. 

2. O comprimento não suportado da carangueja não deve ser superior a 75% do seu comprimento 
total. 

3. A resistência à ruptura da aranha deve corresponder a pelo menos 1,2 vezes a resistência à 
ruptura da adriça do pique. 
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4. O ângulo superior da aranha deve ser no máximo de 60°. 

5. Se, em derrogação do n.º 4, o ângulo superior da aranha for superior a 60°, a resistência à 
ruptura deve ser adaptada às forças daí decorrentes. 

6. Para superfícies de vela inferiores a 50 m², a comissão de inspecção pode autorizar reduções 
das dimensões constantes do quadro. 

Artigo 15a.13 

Disposições gerais para os massames fixo e de laborar 

1. Os massames fixo e de laborar devem satisfazer os requisitos relativos à resistência constantes 
dos artigos 15a.14 e 15a.15. 

2. As ligações entre cabos podem assumir a forma de: 

a) costuras, 

b) luvas de compressão, ou 

c) luvas de vedação. 

 As costuras devem ser forradas e os chicotes falcaçados. 

3. As mãos de cabo devem ser dotadas de sapatilhos. 

4. Os cabos devem ser dispostos de modo a não entravar o acesso às entradas e escadas. 

Artigo 15a.14 

Disposições especiais para o massame fixo 

1. Os estais de proa e os brandais devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos: 
 

Comprimento do mastro* (m) 11 12 13 14 15 16 17 18 
Resistência à ruptura do estai de proa (kN) 160 172 185 200 220 244 269 294
Resistência à ruptura dos brandais (kN) 355 415 450 485 525 540 630 720
Número de cabos e cordames de brandais 
por lado 

3 3 3 3 3 3 4 4 

* Distância entre o topo ou os vaus e o convés. 
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2. Os contra-estais, os mastaréus, os estais da giba, os paus da bujarrona e os patarrazes do 
gurupés devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos: 

 
Comprimento do mastro* (m) <13 13-18 >18 

Resistência à ruptura do contra-estai (kN) 89 119 159 

Resistência à ruptura do mastaréu (kN) 89 119 159 

Comprimento do mastaréu (m) <6 6-8 >8 

Resistência à ruptura do estai da giba (kN) 58 89 119 

Comprimento do pau da bujarrona (m) <5 5-7 >7 

Resistência à ruptura dos patarrazes do gurupés (kN) 58 89 119 

* Distância entre o topo, os vaus e o convés. 

3. De preferência, os cabos devem ser de construção 6 x 7 FE na classe de resistência 1550 
N/mm². Em alternativa, para a mesma classe de resistência, podem ser utilizados cabos de 
construção 6 x 36 SE ou 6 x 19 FE. Devido à maior elasticidade da construção 6 x 19, as 
resistências à ruptura indicadas no quadro devem ser aumentadas de 10%. A utilização de 
outras construções é autorizada, desde que apresentem propriedades comparáveis.  

4. Se for utilizado massame rígido, os valores de resistência à ruptura mencionados no quadro 
devem ser aumentados de 30%. 

5. Para o massame, só podem utilizar-se forquilhas, olhais e parafusos aprovados. 

6. Os parafusos, forquilhas, olhais e esticadores devem poder ser securizados. 

7. A resistência à ruptura do cabresto do gurupés deve corresponder a pelo menos 1,2 vezes a 
resistência à ruptura dos respectivos estais da bujarrona e da giba. 

8. Para as embarcações que apresentem um deslocamento volumétrico inferior a 30 m³, a 
comissão de inspecção pode autorizar reduções dos valores de resistência à ruptura em 
conformidade com o quadro abaixo: 

 
Deslocamento volumétrico dividido pelo 

número de mastros (m³) 

Redução 

(%) 

> 20 a 30 20 

10 a 20 35 

< 10 60 
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Artigo 15a.15 

Disposições especiais para o massame de laborar 

1. Para o massame de laborar, devem ser utilizados cordames de fibra ou cabos de aço. A 
resistência à ruptura mínima e o diâmetro dos cordames e cabos de laborar devem satisfazer os 
seguintes requisitos mínimos no que se refere à superfície de velas: 

 
Tipo de cordame ou 

cabo de laborar 

Material Superfície de 

velas (m²) 

Resistência à 

ruptura mínima 

(KN) 

Diâmetro do 

cordame ou cabo 

(mm) 

Adriça de vela de estai Cabo de aço até 35 

> 35 

20 

38 

6 

8 

 Fibras (polipropileno – PP) Diâmetro de pelo menos 14 mm e uma roldana por cada 

secção de 25 m2, completa ou não 

Adriça de carangueja 

Adriça de gávea 

Cabo de aço até 50 

> 50 a 80 

> 80 a 120 

>120 a 160 

20 

30 

60 

80 

6 

8 

10 

12 

 Fibras (polipropileno – PP) Diâmetro de pelo menos 18 mm e uma roldana por cada 

secção correspondente a 30 m2, completa ou não 

Escotas de vela de estai Fibras (polipropileno – PP) até 40 14  

  > 40 18  

 Para superfícies de velas superiores a 30 m2, a escota deve assumir a forma de talha ou 

estar equipada com um guincho 

Escotas de Cabo de aço < 100 60 10 

carangueja/gávea  100 to 150 85 12 

  > 150 116 14 

  Para as escotas de gávea, são necessários elementos de 

ligação elásticos. 

 Fibras (polipropileno – PP) Diâmetro de pelo menos 18 mm e pelo menos três 

roldanas. Se a superfície de velas for superior a 60 m2, 

uma roldana por cada 20 m2 

 

2. Os cabos e cordames de laborar que fazem parte do estaiamento devem ter uma resistência à 
ruptura equivalente à dos respectivos estais ou brandais. 

3. Se forem utilizados materiais que não sejam os mencionados no n.º 1, deverão ser respeitados 
os valores de resistência indicados no quadro constante do n.º 1. 

 Não devem ser utilizados cordames de fibras de polietileno. 
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Artigo 15a.16 

Ferragens e componentes do aparelho 

1. Se forem utilizados cabos de aço ou cordames de fibras, os diâmetros das roldanas (medidos do 
meio do cordame até ao meio do cordame) devem satisfazer os seguintes requisitos mínimos:  

 
Cabo de aço (mm) 6 7 8 9 10 11 12 
Cordame de fibras (mm) 16 18 20 22 24 26 28 
Roldana (mm) 100 110 120 130 145 155 165 

2. Em derrogação do previsto no n.º 1, o diâmetro das roldanas pode corresponder a seis vezes o 
diâmetro do cabo de aço, desde que o cabo de aço não esteja sempre a passar sobre roldanas. 

3. A resistência à ruptura das ferragens (por exemplo, forquilhas, olhais, esticadores, chapas de 
olhal, parafusos, anéis e manilhas) deve ser compatível com a resistência à ruptura dos cabos e 
cordames fixos ou de laborar a que estão fixadas. 

4. As fixações das abatocaduras dos estais e dos brandais devem ser concebidas por forma a 
resistirem às forças a que estão sujeitas. 

5. A cada olhal só deve estar fixada uma manilha, juntamente com o estai ou brandal 
correspondente. 

6. Os moitões das adriças e dos amantes devem estar fixados ao mastro de forma segura, devendo 
as aranhas giratórias utilizadas para esse efeito estar em bom estado. 

7. As fixações dos parafusos de olhal, cunhos, malaguetas e mesas de malaguetas devem ser 
concebidas de modo a resistirem às forças a que estão sujeitas. 

Artigo 15a.17 

Velas 

1. As velas devem poder ser baixadas de modo simples, rápido e seguro. 

2. A superfície de velas deve ser adequada ao tipo de embarcação e ao deslocamento volumétrico. 
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Artigo 15a.18 

Equipamentos 

1. As embarcações equipadas com um pau da bujarrona ou um gurupés devem estar igualmente 
equipadas com uma rede de gurupés ou de bujarrona e com um número suficiente de 
dispositivos adequados de suporte e de fixação. 

2. Os equipamentos prescritos no n.º 1 não são obrigatórios se o pau de bujarrona ou o gurupés 
estiverem equipados com um apoio para as mãos e um estribo de dimensões adequadas para 
permitir a utilização de um arnês de segurança a bordo. 

3. Para os trabalhos no massame, deve ser utilizada uma guindola. 

Artigo 15a.19 

Ensaios de controlo 

1. O massame deve ser sujeito a ensaios de controlo pela comissão de inspecção a intervalos de 
dois anos e meio. Tais ensaios devem, no mínimo, incidir nos seguintes aspectos: 

a) velas, incluindo bordas verticais, punhos e ilhoses das forras de rizes; 

b) estado dos componentes da mastreação; 

c) estado do massame fixo e de laborar, bem como das ligações entre cabos; 

d) possibilidade de baixar a vela de modo rápido e seguro; 

e) fixação segura dos moitões das adriças e dos amantes; 

f) fixação das pias dos mastros e de outros pontos de fixação do massame fixo e de laborar 
presos à embarcação; 

g) guinchos necessários para manobrar as velas; 

h) outros dispositivos previstos para a navegação à vela, tais como bolinas laterais e 
mecanismos que permitem manobrá-las; 
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i) medidas tomadas para evitar fricções entre os componentes da mastreação, o massame fixo 
e de laborar e as velas; 

j) equipamentos previstos no artigo 15a.18. 

2. A parte do mastro de madeira que passa através do convés e está situada por baixo deste último 
deve ser controlada com uma frequência a determinar pela comissão de inspecção e pelo menos 
aquando de cada inspecção periódica nos termos do artigo 2.09. Para esse efeito, o mastro deve 
ser retirado. 

3. Deve encontrar-se a bordo um certificado da última inspecção realizada nos termos do n.º 1, 
emitido, datado e assinado pela comissão de inspecção. 



 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 203 
ANEXO II DG C III   PT 

CAPÍTULO 16 

 
D I S P O S I Ç Õ E S  E S P E C I A I S  P A R A  O S  V E Í C U L O S  A Q U Á T I C O S  

D E S T I N A D O S  A  F A Z E R E M  P A R T E  D E  U M  C O M B O I O  E M P U R R A D O ,  
U M  C O M B O I O  R E B O C A D O  O U  U M A  F O R M A Ç Ã O  D E  B R A Ç O  D A D O  

Artigo 16.01 

Veículos aquáticos aptos a empurrar 

1. Os veículos aquáticos utilizados para empurrar devem possuir um dispositivo adequado para o 
efeito. Devem ser construídos e equipados de modo a 

a) permitir que o pessoal passe com facilidade e sem perigo para o veículo aquático 
empurrado, inclusivamente quando os meios de acoplamento estão em funções; 

b) poderem tomar uma posição fixa relativamente aos veículos aquáticos acoplados; 

c) impedir o movimento transversal dos veículos aquáticos entre si. 

2. Se os acoplamentos se fizerem através de cabos, os empurradores devem estar munidos de pelo 
menos dois guinchos especiais ou de dispositivos de acoplamento equivalentes. 

3. Os dispositivos de acoplamento devem permitir assegurar uma junção rígida com o ou os 
veículos aquáticos empurrados. 

 No caso dos comboios empurrados compostos por um empurrador e um único veículo aquático 
empurrado, os dispositivos de acoplamento podem permitir uma articulação controlada. As 
instalações de comando necessárias para este efeito devem absorver sem dificuldade as forças 
que vão ser transmitidas e poder ser comandadas com facilidade e sem perigo. Os artigos 6.02 
a 6.04 são aplicáveis a estas instalações de comando, por analogia. 

4. Para os empurradores não é exigida a antepara de abalroamento referida no n.º 1, alínea a), do 
artigo 3.03. 

Artigo 16.02 

Veículos aquáticos aptos a ser empurrados 

1. Não são aplicáveis às barcaças que não disponham de sistema de governo, alojamento, casa das 
máquinas ou das caldeiras: 

a) os capítulos 5 a 7 e 12; 

b) os n.ºs 2 a 8 do artigo 8.08, o artigo 10.02 e o n.º 1 do artigo 10.05. 
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 Caso existam sistemas de governo, alojamentos, casas das máquinas ou das caldeiras, os 
requisitos correspondentes do presente anexo são-lhes aplicáveis. 

2. As barcaças de navio com um comprimento L inferior ou igual a 40 m devem satisfazer, além 
disso, as seguintes prescrições de construção: 

a) As anteparas transversais estanques referidas no n.º 1 do artigo 3.03 não são requeridas se a 
superfície frontal for capaz de suportar uma carga pelo menos igual a 2,5 vezes aquela que 
está prevista para a antepara de abalroamento de uma embarcação de navegação interior do 
mesmo calado, construída em conformidade com as prescrições de uma sociedade de 
classificação reconhecida. 

b) Em derrogação do n.º 1 do artigo 8.08, os compartimentos de duplo fundo com acesso 
difícil apenas devem ter bombas de esgoto se o seu volume exceder 5 % do deslocamento 
volumétrico da barcaça de navio com o calado máximo autorizado. 

3. Os veículos aquáticos destinados a ser empurrados devem estar munidos de dispositivos de 
acoplamento que permitam assegurar uma ligação segura com outros veículos aquáticos. 

Artigo 16.03 

Veículos aquáticos aptos a assegurar a propulsão de uma formação de braço dado 

Os veículos aquáticos que devem assegurar a propulsão de uma formação de braço dado devem 
estar munidos de cabeços de amarração ou de dispositivos equivalentes que pelo seu número e a sua 
disposição permitam a ligação segura da formação. 

Artigo 16.04 

Veículos aquáticos aptos a ser deslocadas em comboios 

Os veículos aquáticos destinados a serem deslocados em comboios devem estar munidos de 
dispositivos de acoplamento, de cabeços de amarração ou dispositivos equivalentes que, pelo seu 
número e a sua disposição, assegurem uma ligação segura com o ou os outros veículos aquáticos do 
comboio. 



 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 205 
ANEXO II DG C III   PT 

Artigo 16.05 

Veículos aquáticos aptos a rebocar 

1. Os veículos aquáticos destinados a efectuar operações de reboque devem obedecer às seguintes 
condições: 

a) Os aparelhos de reboque devem estar dispostos de tal modo que a sua utilização não 
comprometa a segurança da embarcação, da tripulação ou da carga. 

b) Os veículos aquáticos destinados à atoagem ou ao reboque devem estar munidos de um 
gancho de reboque que deve poder ser solto de modo seguro a partir do posto de comando; 
tal não será aplicável se o tipo de construção ou outros dispositivos impedirem que o 
veículo aquático se vire. 

c) Como dispositivos de reboque deve haver guinchos ou um gancho de reboque. Esses 
dispositivos de reboque devem ser instalados à frente do plano dos hélices. Esta prescrição 
não se aplica aos veículos aquáticos cujo comando é assegurado por órgãos de propulsão 
tais como as hélices Voith-Schneider ou hélices orientáveis. 

d) Em derrogação das prescrições referidas na alínea c), para os veículos aquáticos destinados 
a ser utilizados unicamente no reboque de reforço de veículos aquáticos motorizados na 
acepção da regulamentação da autoridade de navegação dos Estados-Membros, pode 
utilizar-se um dispositivo de reboque, tal como um cabeço de amarração ou equivalente. A 
alínea b) é aplicável por analogia. 

e) Caso exista o risco de os cabos de reboque se prenderem na parte de trás da embarcação, 
deve haver guias de cabos. 

2. Os veículos aquáticos de comprimento L superior a 86 m não podem ser autorizados a fazer 
reboque para jusante. 

Artigo 16.06 

Ensaios de navegação dos comboios 

1. Tendo em vista a emissão do certificado de aptidão de empurrador ou de embarcação 
automotora para assegurar a propulsão de um comboio rígido e da menção correspondente no 
certificado, a comissão de inspecção decidirá se e quais comboios lhe devem ser apresentados e 
fará os ensaios de navegação referidos no artigo 5.02 com o comboio na ou nas formações 
requeridas que lhe pareçam mais desfavoráveis. Os requisitos referidos nos artigos 5.02 a 5.10 
devem ser preenchidos pelo dito comboio. 
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 A comissão de inspecção verificará se a junção rígida de todos os veículos aquáticos do 
comboio é assegurada durante as manobras prescritas no capítulo 5. 

2. Se no momento dos ensaios referidos no n.º 1 forem utilizadas instalações especiais que se 
encontrem nos veículos aquáticos empurrados ou propulsionados de braço dado, tais como 
sistemas de governo, instalações de propulsão ou de manobra e acoplamentos articulados, para 
satisfazer os requisitos referidos nos artigos 5.02 a 5.10, é necessário mencionar no certificado 
comunitário do veículo aquático que assegura a propulsão do comboio a formação, a posição, o 
nome e o número oficial dos veículos aquáticos admitidos detentores das instalações especiais 
utilizadas. 

Artigo 16.07 

Inscrições no certificado comunitário 

1. Se um veículo aquático se destinar a empurrar um comboio ou a ser empurrado num comboio, 
o certificado comunitário deve mencionar a sua conformidade com as prescrições aplicáveis 
dos artigos 16.01 a 16.06. 

2. No certificado comunitário do veículo aquático destinado a assegurar a propulsão devem 
figurar as menções seguintes: 

a) os comboios e formações admitidos; 

b) os tipos de acoplamentos; 

c) as forças de acoplamento máximas transmitidas e, 

d) se for caso disso, a força de ruptura mínima dos cabos de acoplamento da ligação 
longitudinal, bem como o número de voltas dos cabos. 
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