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CAPÍTULO 17 

 
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 S T R U T U R A S  F L U T U A N T E S  

 
Artigo 17.01 

Generalidades 

Os capítulos 3, 7 a 14 e 16 são aplicáveis às estruturas flutuantes no que se refere à sua construção e 
equipamento. As estruturas flutuantes com um meio mecânico de propulsão devem satisfazer 
também as disposições dos capítulos 5 e 6. Os meios de propulsão que apenas permitem pequenas 
deslocações não constituem meios mecânicos de propulsão. 

Artigo 17.02 

Derrogações 

1. A comissão de inspecção pode conceder derrogações no que respeita às seguintes disposições: 

a) os n.ºs 1 e 2 do artigo 3.03 são aplicáveis por analogia; 

b) o artigo 7.02 é aplicável por analogia; 

c) os níveis máximos de pressão acústica prescritos no n.º 5, alínea b), do artigo 12.02 podem 
ser ultrapassados enquanto as instalações do equipamento estiverem a trabalhar, na 
condição de que durante o serviço ninguém durma a bordo de noite. 

d) são permitidas derrogações quanto às outras disposições relativas à construção e ao 
equipamento desde que, em todos os casos, seja assegurada uma segurança equivalente. 

2. A comissão de inspecção pode prescindir da aplicação das disposições seguintes: 

a) Artigo 10.01: o n.º 1 não é aplicável quando, durante a operação dos dispositivos de 
trabalho, as estruturas flutuantes puderem estar ancoradas de modo seguro por meio de 
uma âncora de trabalho ou de estacas. No entanto, uma estrutura flutuante com meios de 
propulsão próprios deve possuir pelo menos uma âncora, tal como definido no n.º 1 do 
artigo 10.01, tomando um coeficiente empírico k igual a 45 e para T a menor altura lateral. 
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b) N.º 1 do artigo 12.02, segunda frase: se as salas de estar puderem ter iluminação suficiente 
com luz eléctrica. 

3. São aplicáveis, além disso: 

a) relativamente ao disposto no n.º 2, segundo período, do artigo 8.08, deve haver uma bomba 
motorizada em vez de uma bomba manual; 

b) relativamente ao disposto no n.º 3 do artigo 8.10, o ruído pode ultrapassar 65 dB(A) num 
perímetro de 25 m do costado no caso de uma estrutura flutuante imóvel, durante o 
funcionamento dos aparelhos; 

c) relativamente ao disposto no n.º 1 do artigo 10.03, é necessário, no mínimo, um extintor 
manual suplementar se houver instrumentos de trabalho situados no convés; 

d) relativamente ao disposto no n.º 2 do artigo 14.02, além das instalações de gás liquefeito 
para uso doméstico, podem existir igualmente outras instalações de gás liquefeito. Estas 
instalações e respectivos acessórios devem satisfazer as prescrições de um dos Estados-
-Membros. 

Artigo 17.03 

Prescrições suplementares 

1. As estruturas flutuantes em que há pessoas presentes durante a utilização devem possuir um 
dispositivo de alarme geral. O sinal de alarme deve distinguir-se inequivocamente dos outros 
sinais e atingir em todos os alojamentos e postos de trabalho um nível de pressão acústica pelo 
menos 5 dB(A) superior ao nível de pressão acústica máximo no local. O dispositivo de alarme 
deve poder ser disparado a partir da casa do leme e dos principais postos de serviço. 

2. Os equipamentos de trabalho devem possuir resistência suficiente para a sua carga e satisfazer 
as prescrições da Directiva 98/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho 
de 1998, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às 
máquinas. 1 

3. A estabilidade e a resistência dos equipamentos de trabalho e, se for caso disso, da sua fixação, 
devem ser de molde a permitir-lhes suportar as solicitações resultantes do adornamento, do 
caimento e dos movimentos da estrutura flutuante que possam verificar-se. 

                                                 
1  JO L 207 de 23.7.1998, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 98/79/CE (JO L 331 de 7.2.1998, p. 1). 
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4. Se as cargas forem elevadas por meio de dispositivos de elevação, a carga máxima autorizada 
resultante da estabilidade e da resistência deve ser claramente indicada num letreiro afixado no 
convés e nos postos de comando. Se a capacidade de elevação puder ser aumentada pelo 
acoplamento de equipamentos flutuantes suplementares, os valores permitidos com e sem esses 
equipamentos flutuantes devem estar claramente indicados. 

Artigo 17.04 

Distância de segurança residual 

1. Para efeitos do presente Capítulo, e em derrogação ao artigo 1.01 do presente anexo, a distância 
de segurança residual é a distância vertical mais pequena entre o nível de água e o ponto mais 
baixo da estrutura flutuante acima do qual esta deixa de ser estanque, tendo em conta o 
caimento e o adornamento resultantes do efeito dos momentos referidos no n.º 4 do 
artigo 17.07. 

2. Na acepção do n.º 1 do artigo 17.07, uma distância de segurança residual de 300 mm é 
suficiente para uma abertura estanque à surriada e à intempérie. 

3. Se a abertura não for estanque à surriada e à intempérie, a distância de segurança residual deve 
ser, no mínimo, de 400 mm. 

Artigo 17.05 

Bordo livre residual 

1. Para efeitos do presente Capítulo, e em derrogação ao artigo 1.01 do presente anexo, o bordo 
livre residual é a distância vertical mais pequena entre a superfície do plano de água e o bordo 
do convés, tendo em conta o caimento e o adornamento resultantes do efeito dos momentos 
referidos no n.º 4 do artigo 17.07. 

2. O bordo livre residual é suficiente, na acepção do n.º 1 do artigo 17.07, se atingir 300 mm. 

3. O bordo livre residual pode ser reduzido desde que se prove que os requisitos do artigo 17.08 
são preenchidos. 

4. Quando a forma da estrutura flutuante difere sensivelmente da forma de um pontão, como 
acontece com as estruturas flutuantes cilíndricas ou com aquelas cuja secção transversal possui 
mais de quatro lados, a comissão de inspecção pode exigir e autorizar bordos livres residuais 
diferentes dos que são referidos no n.º 2. Isto aplica-se igualmente no caso de uma estrutura 
flutuante constituída por vários equipamentos flutuantes. 
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Artigo 17.06 

Ensaio de estabilidade transversal 

1. A prova de estabilidade referida nos artigos 17.07 e 17.08 deve ser estabelecida com base num 
ensaio de estabilidade transversal efectuado em boa e devida forma. 

2. Se, por ocasião de um ensaio de estabilidade transversal, não for possível atingir um 
adornamento suficiente, ou se o ensaio de estabilidade transversal suscitar dificuldades técnicas 
não razoáveis, pode efectuar-se em sua substituição um cálculo do peso e do centro de 
gravidade. O resultado do cálculo do peso deve ser controlado através de medições do calado, 
não devendo a diferença ultrapassar ± 5%. 

Artigo 17.07 

Justificação da estabilidade 

1. Deve justificar-se que, tendo em conta as cargas empregues no momento da utilização e do 
funcionamento das instalações, o bordo livre residual e a distância de segurança residual são 
suficientes. Deste ponto de vista, a soma dos ângulos de adornamento e de caimento não deve 
ultrapassar 10° e o fundo do casco não deve emergir. 

2. A justificação da estabilidade deve incluir os dados e documentos seguintes: 

a) desenhos à escala das estruturas flutuantes e dos equipamentos de trabalho, bem como os 
dados de pormenor e aferentes necessários para a justificação da estabilidade, tais como o 
conteúdo dos reservatórios e a abertura que dá acesso ao interior da embarcação; 

b) dados ou curvas hidrostáticas; 

c) curvas dos braços de alavanca de estabilidade estática na medida necessária, de acordo 
com o n.º 5 do presente artigo ou com o artigo 17.08; 

d) descrição das situações de utilização com os dados correspondentes relativos ao peso e ao 
centro de gravidade, incluindo o estado leve e a situação da estrutura flutuante para o seu 
transporte; 

e) cálculo dos momentos de adornamento, de caimento e de adriçamento, com indicação dos 
ângulos de adornamento e de caimento, bem como das distâncias de segurança e bordos 
livres residuais correspondentes; 

f) conjunto dos resultados dos cálculos com indicação dos limites de utilização e de carga. 
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3. A verificação da estabilidade deve basear-se nas condições de carga seguintes: 

a) – massa específica dos produtos de dragagem, para as dragas 

 – areias e cascalhos: 1,5 t/m3, 

 – areias muito molhadas: 2,0 t/m3, 

 – terras, em média: 1,8 t/m3, 

 – mistura de areia e de água nas condutas: 1,3 t/m3; 

b) para as dragas de fateixa, os valores dados na alínea a) devem ser aumentados em 15 %; 

c) para as dragas hidráulicas, deve considerar-se a potência máxima de elevação. 

4.1 A verificação da estabilidade deve tomar em consideração os momentos que resultam: 

a) da carga; 

b) da construção assimétrica; 

c) da pressão do vento; 

d) da manobra em andamento, para as estruturas flutuantes autopropulsionadas; 

e) da corrente de través, na medida em que seja necessário; 

f) do lastro e das provisões; 

g) das cargas de convés e, se for caso disso, da carga em geral; 

h) das superfícies livres ocupadas por líquidos; 

i) das forças de inércia; 

j) de outras instalações mecânicas. 

 Os momentos que podem agir em simultâneo devem ser adicionados. 
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4.2 O momento resultante da pressão do vento deve ser calculado segundo a fórmula seguinte: 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm]. 

 Nesta fórmula, 

c = coeficiente de resistência dependente da forma 

  Para as estruturas, deve tomar-se c = 1,2 e c = 1,6 para as vigas de alma cheia. Os dois 
valores têm em conta as rajadas de vento. 

  Como superfície exposta ao vento, devem considerar-se as superfícies compreendidas 
no revestimento da estrutura. 

pw = pressão específica do vento; deve ser tomada com o valor uniforme de 0,25 kN/m2; 

S = superfície lateral da embarcação acima do plano de calado máximo, em m2; 

lw = distância do centro de gravidade da superfície lateral da embarcação S no plano de 
calado máximo, em m. 

4.3 Para a determinação dos momentos devidos à evolução em andamento referida no n.º 4.1, 
alínea d), para estruturas flutuantes autopropulsionadas que naveguem livremente, deve ser 
utilizada a fórmula do n.º 6 do artigo 15.03. 

4.4 O momento resultante da corrente de través referida na alínea e) do n.º 4.1 apenas deve ser 
tomado em consideração para as estruturas flutuantes que, durante a operação, se encontram 
ancoradas ou amarradas obliquamente à corrente. 

4.5 Para o cálculo dos momentos resultantes do lastro líquido e das provisões líquidas referidas na 
alínea f) do n.º 4.1, deve determinar-se o grau de enchimento dos reservatórios mais 
desfavorável para a estabilidade e introduzir o momento correspondente no cálculo. 

4.6 O momento resultante das forças de inércia referido na alínea i) do n.º 4.1 deve ser considerado 
de maneira adequada se os movimentos da carga e dos equipamentos da estrutura flutuante 
forem susceptíveis de influenciar a estabilidade. 
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5. Para os equipamentos flutuantes com divisórias laterais verticais, os momentos de adriçamento 
podem ser calculados pela fórmula 

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 Nesta fórmula, 

MG  = altura metacêntrica, em m; 

ϕ   = ângulo de adornamento em graus; 

 Esta fórmula é aplicável até ângulos de adornamento de 10° ou até um ângulo de adornamento 
correspondente à imersão do bordo do convés ou à emersão do bordo do fundo. Neste aspecto, 
o ângulo mais pequeno é determinante. Para as divisórias laterais oblíquas, a fórmula é 
aplicável até ângulos de adornamento de 5°; quanto ao resto, as condições limites dos n.ºs 3 e 4 
são aplicáveis. 

 Se a forma especial do ou dos equipamentos flutuantes não permitir esta simplificação, são 
requeridas as curvas dos braços de alavanca referidas no n.º 2, alínea c). 

Artigo 17.08 

Justificação da estabilidade em caso de bordo livre residual reduzido 

Se for considerada a redução do bordo livre residual, nos termos do n.º 3 do artigo 17.05, é 
necessário verificar relativamente a todas as situações de operação: 

a) que, após correcção para as superfícies livres de líquidos, a altura metacêntrica não é 
inferior a 15 cm; 

b) que para os ângulos de adornamento de 0° a 30° existe um braço de alavanca de 
adriçamento com pelo menos 

h = 0,30 – 0,28 . ϕn [m] 

 sendo ϕ n  o ângulo de adornamento a partir do qual a curva dos braços de alavanca atinge 
valores negativos (limite de estabilidade); não pode ser inferior a 20° ou 0,35 rad e não 
deve ser introduzido na fórmula com valor superior a 30° ou 0,52 rad, tomando por 
unidade de ϕ n  o radiante (rad) (1° = 0,01745 rad). 
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c) que a soma dos ângulos de adornamento e de caimento não ultrapassa 10°; 

d) que subsiste uma distância de segurança residual na acepção do artigo 17.04; 

e) que subsiste um bordo livre residual de pelo menos 0,05 m; 

f) que para ângulos de adornamento de 0° a 30°, subsiste um braço de alavanca residual de 
pelo menos 

h = 0,20 – 0,23 . ϕn [m] 

 sendo ϕ n  o ângulo de adornamento a partir do qual a curva dos braços de alavanca atinge 
valores negativos; não deve ser introduzido na fórmula com um valor superior a 30° 
ou 0,52 rad. 

 Por braço de alavanca residual, deve entender-se a diferença máxima existente, entre 0° 
e 30° de adornamento, entre a curva dos braços de alavanca de adriçamento e a curva dos 
braços de alavanca de inclinação. Se uma abertura para o interior da embarcação for 
atingida pela água num ângulo de adornamento inferior ao que corresponde à diferença 
máxima entre as curvas dos braços de alavanca, o braço de alavanca correspondente a este 
ângulo de adornamento deve ser tido em conta. 

Artigo 17.09 

Marcas de calado e escalas de calado 

Devem apor-se marcas de calado e escalas de calado em conformidade com os artigos 4.04 e 4.06. 

Artigo 17.10 

Estruturas flutuantes sem justificação da estabilidade 

1. As estruturas flutuantes abaixo indicadas podem ser dispensadas da aplicação dos artigos 17.04 
a 17.08: 

a) aquelas cujas instalações não podem modificar de modo algum o adornamento ou o 
caimento e 

b) aquelas para os quais está absolutamente excluída uma deslocação do centro de gravidade. 

2. Todavia, 

a) para a carga máxima, a distância de segurança deve ser no mínimo de 300 mm e o bordo 
livre de pelo menos 150 mm; 

b) para as aberturas que não podem ser fechadas de modo estanque à surriada e à intempérie, 
a distância de segurança deve ser no mínimo de 500 mm. 
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CAPÍTULO 18 

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  E S T A L E I R O  

Artigo 18.01 

Condições de operação 

As embarcações de estaleiro, como tal designadas no certificado referido na Parte I ou II do 
Anexo V ou apenas podem navegar no exterior dos estaleiros no estado leve. Esta restrição deve ser 
mencionada no certificado comunitário. 

Para este efeito, as embarcações de estaleiro devem estar munidas de um certificado da autoridade 
competente relativo à duração e à delimitação geográfica do estaleiro onde a embarcação pode ser 
explorada. 

Artigo 18.02 

Aplicação da Parte II 

Salvo disposição em contrário do presente capítulo, a construção e o equipamento das embarcações 
de estaleiro deve preencher os requisitos dos capítulos 3 a 14 da Parte II. 

Artigo 18.03 

Derrogações 

1. a) o n.º 1 do artigo 3.03 é aplicável por analogia; 

b) os capítulos 5 e 6 são aplicáveis por analogia, desde que a embarcação esteja munida de 
meios de propulsão próprios; 

c) o n.º 2, alíneas a) e b), do artigo 10.02 é aplicável por analogia; 

d) a comissão de inspecção pode autorizar derrogações às outras disposições relativas à 
construção e ao equipamento, desde que se prove uma segurança equivalente em cada um 
dos casos. 
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2. A comissão de inspecção pode prescindir da aplicação das disposições seguintes: 

a) n.ºs 2 a 8 do artigo 8.08, se não houver tripulação prescrita; 

b) n.ºs 1 e 3 do artigo 10.01, se a embarcação de estaleiro puder estar ancorada de modo 
seguro com âncoras de trabalho ou estacas. Contudo, as embarcações de estaleiro munidas 
de meios de propulsão próprios devem estar providas de pelo menos uma âncora nos 
termos do n.º 1 do artigo 10.01, sendo o coeficiente k igual a 45 e considerando-se T igual 
à altura lateral mais pequena; 

c) alínea c) do n.º 1 do artigo 10.02, se a embarcação de estaleiro não estiver munida de 
meios de propulsão próprios. 

Artigo 18.04 

Distância de segurança e bordo livre 

1. Se uma embarcação de estaleiro for operada como batelão-tremonha e como draga de sucção, a 
distância de segurança no exterior da zona dos porões deve ser, no mínimo, de 300 mm e o 
bordo livre de pelo menos 150 mm. A comissão de inspecção poderá admitir um bordo livre 
inferior se for fornecida a prova de cálculo de que a estabilidade é suficiente para uma carga 
com uma densidade de 1,5 t/m3 e de que nenhum lado do convés atinge a água. O efeito da 
carga líquida deve ser tomado em consideração. 

2. Para as embarcações de estaleiro não referidas no n.º 1 as disposições dos artigos 4.01 e 4.02 
são aplicáveis por analogia. A comissão de inspecção pode admitir valores derrogatórios para a 
distância de segurança e o bordo livre. 

Artigo 18.05 

Baleeiras 

As embarcações de estaleiro estão dispensadas de baleeira quando 
a) não estão munidas de meios de propulsão próprios ou 

b) há outra baleeira disponível no estaleiro. 

Esta derrogação deve ser mencionada no certificado comunitário. 
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CAPÍTULO 19 

 
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  H I S T Ó R I C A S  

 
(Sem conteúdo) 

 

 
CAPÍTULO 19A 

 
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  B A T E L Õ E S  D E  C A N A L  

(sem conteúdo) 
 

CAPÍTULO 19B 

 
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  Q U E  

N A V E G A M  N A S  V I A S  D A  Z O N A  4  

Artigo 19b.01 

Aplicação do Capítulo 4 

1. Em derrogação dos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.01, a distância de segurança das portas e das aberturas 
que não as escotilhas dos porões para os veículos aquáticos que navegam nas vias da Zona 4 é 
reduzida como segue: 

a) para as aberturas que podem ser fechadas de modo a ficarem estanques à surriada e à 
intempérie, a 150 mm; 

b) para as aberturas que não podem ser fechadas de modo a ficarem estanques à surriada e à 
intempérie, a 200 mm. 

2. Em derrogação do artigo 4.02, o bordo livre mínimo dos veículos aquáticos que navegam nas 
vias da Zona 4 é de 0 mm, desde que seja respeitada a distância de segurança nos termos do 
n.º 1. 
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CAPÍTULO 20 

 
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  N A V I O S  D E  M A R  

(sem conteúdo) 
 
 

CAPÍTULO 21 

 
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  R E C R E I O  

Artigo 21.01 

Generalidades 

Apenas os artigos 21.02 e 21.03 são aplicáveis às embarcações de recreio no que se refere à 
construção e ao equipamento. 

Artigo 21.02 

Aplicação da Parte II 

1. As embarcações de recreio devem cumprir as disposições seguintes: 

a) do Capítulo 3: 

 artigo 3.01, n.º 1, alínea a), e n.º 2 do artigo 3.02, n.º 1, alínea a), e n.º 6 do artigo 3.03, e 
n.º 1 do 3.04; 

b) do Capítulo 5; 

c) do Capítulo 6: 

 n.º 1 do artigo 6.01 e artigo 6.08; 
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d) do Capítulo 7: 

 n.ºs 1 e 2 do artigo 7.01, artigo 7.02, n.ºs 1 e 2 do artigo 7.03, n.º 1 do artigo 7.04, n.º 2 do 
artigo 7.05 e artigo 7.13, na presença de uma casa do leme concebida para condução por 
radar por uma única pessoa; 

e) do Capítulo 8: 

 n.ºs 1 e 2 do artigo 8.01, n.ºs 1 e 2 do artigo 8.02, n.ºs 1 e 3 do artigo 8.03, artigo 8.04, 
n.ºs 1 a 10 e 13 do artigo 8.05, n.ºs 1, 2, 5, 7 e 10 do artigo 8.08, n.º 1 do artigo 8.09 e 
artigo 8.10; 

f) do Capítulo 9: 

 n.º 1 do artigo 9.01, por analogia; 

g) do Capítulo 10: 

 n.ºs 2, 3 e 5 a 14 do artigo 10.01, n.º 1, alíneas a) a c), e n.º 2, alínea a) e alíneas e) a h), do 
artigo 10.02, n.º 1, alíneas a), b) e d), do artigo 10.03, devendo, no entanto, encontrar-se no 
mínimo dois extintores a bordo; os n.ºs 2 a 6 do artigo 10.03, o artigo 10.03a, o 
artigo 10.03b e o artigo 10.05; 

h) do Capítulo 13; 

i) do Capítulo 14. 

2. No que se refere às embarcações de recreio abrangidas pela Directiva 94/25/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de Junho de 1994, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes às 
embarcações de recreio)1, a primeira inspecção e as inspecções periódicas só dizem respeito aos 
seguintes artigos: 

a) artigo 6.08, se existir um indicador da velocidade angular; 

b) n.º 2 do artigo 7.01, artigo 7.02, n.º 1 do artigo 7.03 e artigo 7.13, se existir uma casa do 
leme adaptada para a condução por radar por uma única pessoa; 

                                                 
1  JO L 164 de 30.6.1994, p. 15. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo 

Regulamento (CE) n.º 1882/2003 (JO L 284 de 31.10.2003, p. 1). 
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c) n.º 2 do artigo 8.01, n.º 1 do artigo 8.02, n.º 3 do artigo 8.03, n.º 5 do artigo 8.05, n.º 2 do 
artigo 8.08, artigo 8.10; 

d) n.ºs 2, 3, 6 e 14 do artigo 10.01, n.º 1, alíneas b) e c), e n.º 2, alínea a) e alíneas e) a h), do 
artigo 10.02, n.º 1, alíneas b) e d), e n.ºs 2 a 6 do artigo 10.03 e artigo 10.07; 

e) do Capítulo 13; 

f) do Capítulo 14: 

aa) artigo 14.12; 

bb) artigo 14.13, sendo a recepção após colocação em serviço da instalação de gás 
liquefeito efectuada em conformidade com as prescrições da Directiva 94/25/CE e 
sendo apresentado um relatório de recepção à comissão de inspecção; 

cc) artigos 14.14 e 14.15; devendo a instalação de gás liquefeito ser conforme com as 
prescrições da Directiva 94/25/CE; 

dd) capítulo 14, na íntegra, caso a instalação de gás liquefeito tenha sido montada após a 
entrada em circulação da embarcação de recreio. 

 

 
Artigo 21.03 

(Sem conteúdo) 
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CAPÍTULO 22 

 
E S T A B I L I D A D E  D A S  E M B A R C A Ç Õ E S  Q U E  T R A N S P O R T A M  

C O N T E N T O R E S  

Artigo 22.01 

Generalidades 

1. As disposições do presente capítulo são aplicáveis às embarcações que transportam 
contentores, quando os documentos relativos à estabilidade são exigidos em virtude da 
regulamentação da autoridade de navegação em vigor nos Estados-Membros. 

 Os documentos relativos à estabilidade devem ser verificados por uma comissão de inspecção e 
visados por esta. 

2. Os documentos relativos à estabilidade devem fornecer informações compreensíveis para o 
condutor sobre a estabilidade da embarcação em cada caso de carregamento de contentores. 

 Os documentos relativos à estabilidade devem comportar no mínimo: 

a) os quadros dos coeficientes de estabilidade admissíveis, valores KG admissíveis ou alturas 
admissíveis do centro de gravidade da carga; 

b) os dados relativos aos volumes que podem ser cheios de água de lastro; 

c) os formulários para o controlo da estabilidade; 

d) um exemplo de cálculo ou instruções de utilização para o condutor. 

3. No caso de embarcações susceptíveis de transportar alternativamente contentores fixos ou 
contentores não fixos, são exigidos documentos separados relativamente à estabilidade para o 
transporte de contentores fixos e para o transporte de contentores não fixos. 

4. Um carregamento de contentores é considerado fixo se cada um dos contentores estiver 
solidamente preso ao casco da embarcação com corrediças ou esticadores e a sua posição não 
puder modificar-se durante a navegação. 
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Artigo 22.02 

Condições-limite e modo de cálculo para a justificação da estabilidade das embarcações que 
transportam contentores não fixos 

1. No caso de contentores não fixos, qualquer modo de cálculo aplicado para determinar a 
estabilidade da embarcação deve estar conforme com as seguintes condições-limite: 

a) A altura metacêntrica MG  não deve ser inferior a 1,00 m. 

b) Sob a acção conjugada da força centrífuga resultante da manobra da embarcação, da 
pressão do vento e das superfícies livres ocupadas por água, o ângulo de inclinação não 
deve ser superior a 5° e o lado do convés não deve ficar submerso. 

c) O braço de alavanca de inclinação resultante da força centrífuga devida à manobra da 
embarcação deve ser determinado segundo a fórmula: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 Nesta fórmula, 

  cKZ  parâmetro (cKZ = 0,04) [s2/m]; 

  v  velocidade máxima da embarcação em relação à água [m/s]; 

 KG  altura do centro de gravidade da embarcação carregado por cima da base [m]; 

  T'  calado médio da embarcação carregada [m]. 
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d) O braço de alavanca de inclinação resultante da pressão do vento deve ser determinada 
pela fórmula: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 Nesta fórmula, 

 cKW  parâmetro (cKW = 0,025) [t/m2]; 

 A'  superfície lateral acima da água da embarcação carregada [m2]; 

 D'  deslocamento da embarcação carregada [t]; 

 lW  altura do centro de gravidade da superfície lateral A' acima da água em relação ao 
plano de água [m]; 

 T'  calado médio da embarcação carregada [m]. 

e) O braço de alavanca de inclinação resultante das superfícies expostas à água da chuva e às 
águas residuais no interior do porão ou do duplo fundo deve ser determinado segundo a 
fórmula: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 Nesta fórmula, 

 cKfO  parâmetro (cKfO = 0,015) [t/m2] 
 b  largura do porão ou da secção de porão considerada [m];* 

 l  comprimento do porão ou da secção de porão considerada [m];* 

 D'   deslocamento da embarcação carregada [t]. 

f) Para cada situação de carga é necessário ter em conta metade do abastecimento de 
combustível e de água doce. 

                                                 
* As secções de porão que dão superfícies livres expostas à água provêm da compartimentação 

longitudinal ou transversal estanque formando secções independentes. 
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2. A estabilidade de uma embarcação carregada de contentores não fixos é considerada como 
suficiente quando a KG  efectiva é inferior ou igual à KG zul resultante da fórmula. A KG zul 
deve ser calculada para diferentes deslocamentos que cubram o conjunto dos calados possíveis: 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

Para 
2F

BWL  não se tomará um valor inferior a 11,5 (11,5 = 1/tan5°). 

 

b)  1,00KMKG zul −=  [m] 

O valor menor de KG zul segundo a fórmula a) ou a fórmula b) é determinante. 

Nas fórmulas 

zulKG  altura máxima admissível do centro de gravidade da embarcação carregada acima da 
base [m]; 

KM  altura do metacentro acima da base [m] segundo a fórmula aproximada do n.º 3; 

F   bordo livre efectivo a 1/2 L [m]; 

Z   parâmetro para a força centrífuga resultante da manobra; 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

v   velocidade máxima da embarcação em relação à água [m/s]; 

Tm   calado médio [m]; 

hKW   braço de inclinação resultante da pressão de vento lateral (ver n.º 1, alínea d)) [m]; 

hKfO soma dos braços de alavanca de inclinação resultante das superfícies livres ocupadas 
por água (segundo o n.º 1, alínea e)) [m]. 
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3. Fórmula de aproximação para KM  

 Quando um plano das curvas não está disponível, o valor KM  para o cálculo segundo o n.º 2 e 
o n.º 2 do artigo 22.03 pode ser determinado por exemplo a partir das fórmulas de aproximação 
seguintes: 

a) embarcações em forma de pontão 

2
T

T
H
T

12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) outras embarcações 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

Artigo 22.03 

Condições-limite e modo de cálculo para a justificação da estabilidade das embarcações que 
transportam contentores fixos 

1. No caso de contentores fixos, qualquer modo de cálculo aplicado para determinar a estabilidade 
da embarcação deve estar conforme com as seguintes condições-limite: 

a) A altura metacêntrica MG  não deve ser inferior a 0,50 m. 

b) Sob a acção conjugada da força centrífuga resultante da manobra da embarcação, da 
pressão do vento e das superfícies livres ocupadas por água, nenhuma abertura do casco 
deve ficar submersa. 

c) Os braços de inclinação que resultam da força centrífuga devida à manobra da embarcação, 
da pressão do vento e das superfícies livres expostas à água devem ser determinados 
segundo as fórmulas referidas no n.º 1, alíneas c) a e) do artigo 22.02. 

d) Para cada situação de carga é necessário ter em conta metade do abastecimento de 
combustível e de água doce. 
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2. A estabilidade de uma embarcação carregada de contentores fixos é considerada como 
suficiente quando a KG  efectiva é inferior ou igual à KG zul resultante da fórmula, sendo 
KG zul calculada para diferentes deslocamentos que cubram o conjunto dos calados possíveis. 

a)  
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 Para 
F'

BWL  não se tomará qualquer valor inferior a 6,6 e 

 para 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI  nenhum valor inferior a 0. 

b)  0,50KMKGzul −=  [m] 

 O menor valor de KG zul segundo a) e b) é determinante. 

 Além dos termos anteriormente definidos, nestas fórmulas: 

I momento de inércia transversal da linha de flutuação Tm [m4], (para a fórmula de 
aproximação ver n.º 3); 

i momento de inércia transversal da linha de flutuação paralela à base, à altura 

 'F
3
2Tm +  [m4] 

∀ deslocamento volumétrico da embarcação a Tm [m3]; 

F' bordo livre ideal F' = H' – Tm [m] ou F' = 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

=  [m] o menor valor é determinante; 

a distância vertical entre a aresta inferior da abertura submersa em primeiro lugar em caso de 
inclinação e a linha de flutuação em posição normal da embarcação [m]; 

b distância desta mesma abertura a partir do meio da embarcação [m]; 

H' vão ideal 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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q soma dos volumes dos rufos, escotilhas, troncos e outras superstruturas até uma altura 
de 1,0 m acima de H ou até à abertura mais baixa do volume considerado, sendo o valor 
mais baixo determinante. As partes de volumes situadas num sector de 0,05 L a partir das 
extremidades da embarcação não são tomadas em consideração [m3]. 

3. Fórmula de aproximação para I 

 Quando não existe plano das curvas, o valor necessário para o cálculo do momento I de inércia 
lateral da linha de flutuação pode ser obtido a partir das seguintes fórmulas de aproximação: 

a) embarcações em forma de pontão 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4]; 

b) outras embarcações 

m
m

2
WL

T
H
T

2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4]; 

Artigo 22.04 

Procedimento relativo à avaliação da estabilidade a bordo 

O procedimento relativo à avaliação da estabilidade pode ser determinado a partir dos documentos 
referidos no n.º 2 do artigo 22.01. 
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CAPÍTULO 22A 
 

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  
C O M P R I M E N T O  S U P E R I O R  A  1 1 0  M  

Artigo 22a.01 

Aplicação da Parte I 

Além da disposição do n.º 3 do artigo 2.03, para os veículos aquáticos de comprimento superior 
a 110 m, com excepção dos navios de mar, a comissão de inspecção que posteriormente deve emitir 
o certificado comunitário deve ser informada pelo proprietário, ou pelo seu representante, antes do 
início da construção (veículos aquáticos novos ou em serviço cujo comprimento tenha sido 
aumentado). A referida comissão de inspecção procede a diversas inspecções durante a fase de 
construção. É possível prescindir-se das inspecções durante a fase de construção se for apresentado 
um certificado, antes do início da construção, no qual uma sociedade de classificação reconhecida 
assuma a vigilância da construção. 

Artigo 22a.02 

Aplicação da Parte II 

Além da Parte II, são aplicáveis aos veículos aquáticos de comprimento superior a 110 m os 
artigos 22a.03 a 22a.05. 

Artigo 22a.03 

Solidez 

A solidez suficiente do casco, na acepção do n.º 1, alínea a), do artigo 3.02 (solidez longitudinal, 
transversal e local), deve ser comprovada mediante certificado de uma sociedade de classificação 
reconhecida. 

Artigo 22a.04 

Flutuabilidade e estabilidade 

1. Os n.ºs 2 a 9 são aplicáveis aos veículos aquáticos de comprimento (L) superior a 110 m, com 
excepção das embarcações de passageiros. 
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2. Deve ser provada a estabilidade suficiente, incluindo a estabilidade em condições de avaria, 
para o estado de carregamento mais desfavorável. 

 Os valores de base para o cálculo da estabilidade, ou seja, o deslocamento leve e a posição do 
centro de gravidade, devem ser determinados mediante 

– uma prova de estabilidade transversal ou 

–  um cálculo pormenorizado do peso. O resultado do cálculo do deslocamento leve deve ser 
controlado através de medições do calado, não devendo a massa resultante do cálculo do 
peso exceder +/– 5% do deslocamento leve determinado por leitura do calado. 

3. Deve ser provada a flutuabilidade em condições de avaria do veículo com a carga máxima. 

 Para tal importa fornecer a prova de cálculo da estabilidade suficiente para os estádios 
intermédios críticos e para os estádios finais de alagamento. Caso surjam valores de 
estabilidade negativos nos estádios intermédios, a autoridade competente poderá aceitá-los na 
condição de se provar uma estabilidade suficiente nos estádios intermédios subsequentes. 

4. Em caso de avaria há que ter em conta o seguinte: 

a) dimensões de avaria no costado: 

 extensão longitudinal: no mínimo 0,10 L, 

 extensão transversal: 0,59 m, 

 extensão vertical:  da linha de base para cima, sem limite, 

b) dimensões de avaria no fundo: 

 extensão longitudinal: no mínimo 0,10 L, 

 extensão transversal: 3,00 m, 

 extensão vertical:  da linha de base para cima sem limite, com excepção do poço. 

c) Quaisquer anteparas localizadas na área danificada devem ser consideradas avariadas, o 
que significa que a localização das anteparas deve ser tal que o veículo mantenha a 
flutuabilidade após alagamento de dois ou mais compartimentos adjacentes longitudinais. 

 Relativamente à casa das máquinas principal, só é necessário provar a flutuabilidade para a 
situação de um só compartimento, ou seja, as anteparas delimitadoras da casa das 
máquinas não se consideram avariadas. 

 Em caso de avaria no fundo devem também considerar-se alagados os compartimentos 
adjacentes transversais. 
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d) Permeabilidades 

 Assumir-se-á uma permeabilidade de 95%. 

 Em derrogação, poderão assumir-se as seguintes permeabilidades: 

 – Casas das máquinas e postos de trabalho: 85 % 

 – Duplos fundos, bancas de combustíveis, tanques de lastro, etc., devendo estes volumes 
ser considerados cheios ou vazios consoante o fim a que se destinam, e estando o 
veículo com o calado máximo autorizado: 0% ou 95% 

 Se for estabelecido por uma prova de cálculo que a permeabilidade média de um qualquer 
compartimento é inferior, pode ser utilizado o valor calculado. 

e) Na fase final de alagamento, o bordo inferior de aberturas que não podem ser fechadas de 
modo estanque (por exemplo, portas, janelas, escotilhas de acesso) deve estar localizado 
pelo menos 100 mm acima do plano de flutuação em condições de avaria. 

5. A estabilidade em condições de avaria é suficiente se, com base nas condições referidas no 
n.º 4, 

a) na fase final de alagamento a distância de segurança residual não for inferior a 100 mm e o 
ângulo de inclinação não ultrapassar 5° ou 

b) os cálculos efectuados de acordo com o procedimento definido para o cálculo da 
estabilidade em condições de avaria na Parte 9 do ADNR apresentarem um resultado 
positivo. 

6. Nos casos em que estão previstos dispositivos de estabilização transversal para reduzir o 
alagamento assimétrico, o tempo de estabilização não deve exceder 15 minutos se no estádio 
intermédio tiver sido provada uma estabilidade suficiente em condições de avaria. 

7. Se as aberturas através das quais podem ser alagados adicionalmente compartimentos não 
avariados puderem ser fechadas de modo estanque, estes dispositivos de fecho devem estar 
devidamente assinalados. 

8. Considera-se ter sido fornecida a prova prevista nos n.ºs 2 a 5 se os cálculos da estabilidade em 
condições de avaria estabelecidos na Parte 9 do ADNR apresentarem um resultado positivo. 

9. Se tal for necessário para o preenchimento dos requisitos previstos no n.º 2 ou 3, o plano de 
calado máximo deve ser determinado de novo. 
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Artigo 22a.05 

Prescrições suplementares 

1. Os veículos aquáticos de comprimento (L) superior a 110 m devem 

a) estar equipados com uma instalação de propulsão de hélices múltiplos com pelo menos 
duas máquinas independentes de igual potência e um sistema de governo com leme de proa 
activo, comandado a partir da casa do leme e que seja igualmente eficaz quando a 
embarcação se encontra vazia, ou 

 estar equipados com uma instalação de propulsão de um hélice e um sistema de governo 
com leme de proa activo, comandado a partir da casa do leme e que disponha de um 
sistema próprio de alimentação de energia, igualmente eficaz quando o veículo se encontra 
vazio e que permita que o veículo navegue pelos seus próprios meios em caso de falha da 
instalação de propulsão principal; 

b) estar equipados com uma instalação de radar de navegação com indicador da velocidade 
angular em conformidade com o n.º 1 do artigo 7.06; 

c) estar equipados com uma instalação de esgoto fixa em conformidade com o artigo 8.08; 

d) satisfazer as prescrições do n.º 1.1 do artigo 23.09. 

2. Para os veículos aquáticos – excepto embarcações de passageiros – de comprimento superior 
a 110 m que, para além de serem conformes com o n.º 1, 

a) em caso de avaria, possam ser cindidos no terço central sem recurso a dispositivos de 
enchimento pesados, estando garantida a flutuabilidade das diferentes partes do veículo 
após a cisão; 

b) possuam um atestado de uma sociedade de classificação reconhecida relativo à 
flutuabilidade, ao adornamento e à estabilidade das partes cindidas do veículo aquático no 
qual esteja também indicado o nível de carregamento a partir do qual a flutuabilidade das 
duas partes deixa de estar garantida, devendo este atestado ser conservado a bordo; 

c) possuam um casco duplo em conformidade com o ADNR, devendo as embarcações 
automotoras ser conformes com os números 9.1.0.91 a 9.1.0.95 e as embarcações-tanque 
ser conformes com os números 9.3.2.11.7 e 9.3.2.13 a 9.3.2.15 da Parte 9 do ADNR; 

d) disponham de uma instalação de propulsão de hélices múltiplos, nos termos do n.º 1, 
alínea a), primeira parte, 

 deve estar indicado na rubrica 52 do certificado comunitário que respeitam todas as prescrições 
das alíneas a) a d). 
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3. Para as embarcações de passageiros de comprimento superior a 110 m que, para além de serem 
conformes com o n.º 1, 

a) sejam construídas ou transformadas, para a classe mais elevada, sob a supervisão de uma 
sociedade de classificação reconhecida, o que deverá ser atestado por um certificado 
estabelecido por essa sociedade, mas não sendo exigida a manutenção de tal classe; 

b) ou: 

 possuam um fundo duplo de uma altura mínima de 600 mm e uma repartição das anteparas 
que permita assegurar que, em caso de alagamento de dois compartimentos estanques 
próximos, quaisquer que eles sejam, a embarcação não fique submersa abaixo da linha de 
sobre-imersão e que subsista uma distância de segurança residual de 100 mm 

 ou 

 possuam um fundo duplo de uma altura mínima de 600 mm e um duplo casco com um 
intervalo de 800 mm entre a divisória lateral da embarcação e a antepara longitudinal; 

c) estejam equipadas com uma instalação de propulsão de hélices múltiplos com pelo menos 
duas máquinas independentes de igual potência e um sistema de governo com leme de proa 
activo que possa ser comandado a partir da casa do leme e que possa operar tanto no 
sentido longitudinal como no sentido transversal; 

d) possuam âncoras de proa que possam ser comandadas a partir da casa do leme, 

 deve estar indicado na rubrica 52 do certificado comunitário que respeitam todas as prescrições 
das alíneas a) a d). 

Artigo 22a.06 

Aplicação da Parte IV em caso de transformação 

No caso dos veículos aquáticos que sejam transformados em veículos aquáticos de comprimento 
superior a 110 m, a comissão de inspecção apenas pode aplicar o capítulo 24 com base em 
recomendações especiais do Comité. 
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CAPÍTULO 22B 

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  R Á P I D A S  

Artigo 22b.01 

Generalidades 

1. As embarcações rápidas não devem ser construídas como embarcações com camarotes. 

2. A bordo das embarcações rápidas são proibidas as seguintes instalações: 

a) aparelhos equipados com aquecedores com pavio em conformidade com o artigo 13.02; 

b) fogões com queimador de vaporização em conformidade com os artigos 13.03 e 13.04; 

c) aparelhos de aquecimento a combustíveis sólidos em conformidade com o artigo 13.07; 

d) instalações a gás liquefeito em conformidade com o Capítulo 14. 

Artigo 22b.02 

Aplicação da Parte I 

1. Para além do disposto no artigo 2.03, as embarcações rápidas devem ser construídas e 
classificadas sob a supervisão de uma sociedade de classificação reconhecida que disponha de 
regras especiais destinadas às embarcações rápidas em conformidade com as suas prescrições 
de classificação. A classe deve ser mantida. 

2. Em derrogação do artigo 2.06, o prazo de validade dos certificados das embarcações 
estabelecidos em conformidade com o disposto no presente capítulo é de cinco anos, no 
máximo. 

Artigo 22b.03 

Aplicação da Parte II 

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente artigo e no n.º 2 do artigo 22b.02, os capítulos 3 
a 15 são aplicáveis às embarcações rápidas, com excepção das seguintes disposições: 

a) artigo 3.04, n.º 6, segundo parágrafo; 
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b) artigo 8.08, n.º 2, segunda frase; 

c) artigo 11.02, n.º 4, segunda e terceira frases; 

d) artigo 12.02, n.º 4, segunda frase; 

e) artigo 15.06, n.º 3, alínea a), segunda frase. 

2. Em derrogação do n.º 9 do artigo 15.02 e do n.º 7 do artigo 15.15, todas as portas de anteparas 
devem poder ser comandadas à distância. 

3. Em derrogação do n.º 1 do artigo 6.02, em caso de falha ou de avaria do sistema de comando 
do aparelho de governo, deve ser imediatamente accionado um segundo sistema de comando 
independente ou um comando manual. 

4. Para além do disposto na parte II, as embarcações rápidas devem cumprir o disposto nos 
artigos 22b.04 a 22b.12. 

Artigo 22b.04 

Assentos e cintos de segurança 

Devem estar disponíveis assentos para o número máximo admissível de pessoas a bordo. Os 
assentos devem estar equipados com cintos de segurança. Os cintos de segurança não são 
obrigatórios se existir uma protecção adequada contra os impactos ou nos casos em que não sejam 
exigidos nos termos do Código HSC 2000, capítulo 4, parte 6. 

Artigo 22b.05 

Bordo livre 

Em derrogação dos artigos 4.02 e 4.03, o bordo livre deve ser de pelo menos 500 mm. 
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Artigo 22b.06 

Flutuabilidade, estabilidade e subdivisão 

Em relação às embarcações rápidas, deve ser feita prova adequada das seguintes características: 
a) características de flutuabilidade e de estabilidade que asseguram a segurança da embarcação 

quando esta é operada com deslocamento volumétrico, tanto no estado intacto como em 
condições de avaria; 

b) características de estabilidade e sistemas de estabilização que asseguram a segurança da 
embarcação quando esta é operada durante a fase de flutuabilidade dinâmica e a fase de 
transição; 

c) características de estabilidade durante a operação em fase de flutuabilidade dinâmica e em fase 
de transição que permitem que a embarcação passe de forma segura para a fase de 
deslocamento volumétrico em caso de avaria do sistema. 

Artigo 22b.07 

Casa do leme 

1. Organização do espaço 

a) Em derrogação do n.º 1 do artigo 7.01, a casa do leme deve ser concebida de tal modo que 
o timoneiro e um segundo membro da tripulação possam fazer sempre o seu trabalho 
durante o trajecto. 

b) A casa do leme deve ser concebida de tal modo que as pessoas referidas na alínea a) aí 
disponham de um posto de trabalho. Os instrumentos de navegação, de manobra, de 
vigilância e de transmissão de informações, bem como os outros aparelhos importantes 
para o funcionamento da embarcação, devem estar suficientemente próximos uns dos 
outros para que um segundo membro da tripulação possa dispor, estando sentado, das 
informações necessárias, e possa intervir, se for caso disso, nos equipamentos e sistemas de 
comando. São aplicáveis em todos os casos as seguintes prescrições: 

aa) o posto de comando do timoneiro deve ser concebido de modo a permitir a condução 
por radar por uma única pessoa; 

bb) o segundo membro da tripulação deve dispor, no seu posto de trabalho, do seu próprio 
visor de radar ("slave"), e deve estar em condições de intervir, a partir do seu posto de 
trabalho, na transmissão de informações e na propulsão da embarcação. 
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c) As pessoas referidas na alínea a) devem poder operar os sistemas referidos na alínea b) 
sem qualquer impedimento, mesmo quando tenham os cintos de segurança devidamente 
apertados. 

2. Visão desobstruída 

a) Em derrogação do n.º 2 do artigo 7.02, a zona de não visibilidade para vante da proa para o 
timoneiro em posição sentada não deve ser superior ao comprimento de uma embarcação, 
qualquer que seja o estado de carregamento. 

b) Em derrogação do n.º 3 do artigo 7.02, a soma dos sectores de não visibilidade lateral de 
vante para ré até 22.5o não deve ser superior a 20o de cada lado. Nenhum dos sectores de 
não visibilidade deve ser superior a 5o. O sector com visibilidade entre dois sectores de não 
visibilidade não deve ser inferior a 10°. 

3. Instrumentos 

 Os painéis de instrumentos para o comando e a vigilância dos sistemas referidos no 
artigo 22b.12 devem estar situados na casa do leme em posições separadas e claramente 
assinaladas. O mesmo se aplica, se for caso disso, aos sistemas destinados a lançar à água os 
meios de salvamento colectivos. 

4. Iluminação 

 Devem ser iluminadas a vermelho as zonas ou partes do equipamento que devam estar 
iluminadas durante a operação. 

5. Janelas 

 Devem ser evitados os reflexos. Devem estar disponíveis meios de evitar o encandeamento pela 
luz do sol. 

6. Materiais de revestimento 

 Deve evitar-se a utilização de materiais de revestimento reflectivos na casa do leme. 
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Artigo 22b.08 

Equipamento suplementar 

As embarcações rápidas devem dispor do seguinte equipamento: 
a) um aparelho de radar e um indicador de velocidade angular conformes com o disposto no n.º 1 

do artigo 7.06; 

b) meios individuais de salvamento conformes com a norma europeia EN 395: 1998 para o 
número máximo admissível de pessoas a bordo. 

Artigo 22b.09 

Zonas fechadas 

1. Generalidades 

 Os espaços e zonas de alojamento acessíveis ao público e respectivos equipamentos devem ser 
concebidos por forma a evitar que as pessoas possam ficar feridas aquando de um arranque ou 
de uma paragem normal, de um arranque ou de uma paragem urgentes ou ainda durante 
manobras realizadas em condições normais de navegação ou em condições de avaria ou de 
falha humana. 

2. Comunicação 

a) para efeitos de informação sobre medidas de segurança, todas as embarcações de 
passageiros devem estar equipadas de sistemas acústicos e visuais visíveis e audíveis por 
todos os passageiros; 

b) os sistemas referidos na alínea a) devem permitir que o condutor dê instruções aos 
passageiros; 

c) cada passageiro deve dispor, em local próximo do seu assento, de instruções relativas às 
situações de urgência que contenham, nomeadamente, um esquema geral da embarcação 
no qual estejam indicadas todas as saídas, vias de evacuação, equipamentos de socorro e 
meios de salvamento e que contenha indicações sobre a utilização dos coletes salva-vidas. 
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Artigo 22b.10 

Saídas e vias de evacuação 

São aplicáveis às vias de evacuação e de salvamento os seguintes requisitos: 
a) deve estar garantido o acesso fácil, seguro e rápido do posto de comando aos espaços e zonas 

de alojamento acessíveis ao público; 

b) as vias de evacuação conducentes às saídas de emergência devem estar assinaladas de forma 
clara e permanente; 

c) todas as saídas não aparentes devem estar suficientemente assinaladas. O funcionamento do 
mecanismo de abertura deve ser claramente visível tanto do exterior como do interior. 

d) as vias de evacuação e as saídas de emergência devem estar equipadas com um sistema de 
orientação de segurança adequado; 

e) perto das saídas deve haver espaço suficiente para um membro da tripulação. 

Artigo 22b.11 

Protecção e combate a incêndios 

1. Os corredores, as salas e as zonas de alojamento acessíveis ao público, bem como as cozinhas e 
as casas das máquinas, devem estar ligados a um sistema de alerta de incêndio eficaz. A 
ocorrência de um incêndio e a respectiva localização devem ser automaticamente assinalados 
num local permanentemente ocupado por membros da tripulação. 

2. As casas das máquinas devem estar equipadas com um sistema permanente de extinção de 
incêndios, em conformidade com o artigo 10.03b. 

3. As salas e as zonas de alojamento acessíveis ao público, bem como as respectivas vias de 
evacuação, devem estar equipadas com um sistema de pulverização de água sob pressão, em 
conformidade com o artigo 10.03a. A água utilizada para a extinção deve poder ser evacuada 
para o exterior de forma rápida e directa. 
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Artigo 22b.12 

Disposições transitórias 

As embarcações rápidas na acepção do n.º 22 do artigo 1.01 que estejam na posse de um certificado 
comunitário válido em 31 de Março de 2003 devem cumprir plenamente as prescrições constantes 
das seguintes disposições do presente capítulo: 
a) em caso de renovação do prazo de validade do certificado comunitário:  

artigos 22b.01, 22b.04, 22b.08, 22b.09, 22b.10 e n.º 1 do artigo 22b.11 

b) em 1 de Abril de 2013: 

 n.ºs 1, 3, 4, 5 e 6 do artigo 22b.07; 

c) em 1 de Janeiro de 2023: 

 todas as outras disposições. 
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PARTE III 

CAPÍTULO 23 

 

E Q U I P A M E N T O  D A S  E M B A R C A Ç Õ E S  N O  Q U E  S E  R E F E R E  À  
T R I P U L A Ç Ã O  

Artigo 23.01 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.02 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.03 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.04 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.05 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.06 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.07 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.08 

(Sem conteúdo) 
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Artigo 23.09 

Equipamento das embarcações 
 

1. Para as embarcações automotoras, os empurradores, os comboios empurrados e as embarcações 
de passageiros, o cumprimento ou incumprimento das prescrições dos n.ºs 1.1 ou 1.2 deve ser 
indicado no n.º 47 do certificado comunitário pela comissão de inspecção. 

 

1.1 Norma S1 

a) As instalações de propulsão devem estar dispostas de modo a permitir a alteração da 
velocidade e a inversão do sentido da propulsão a partir da casa do leme. 

 As máquinas auxiliares necessárias para efeitos funcionais devem poder ser ligadas e 
desligadas a partir da casa do leme, a não ser que essa operação seja realizada 
automaticamente ou que as máquinas funcionem sem interrupção durante cada viagem. 

b) No que se refere aos domínios críticos: 

 – da temperatura da água de arrefecimento dos motores principais, 

 – da pressão do óleo de lubrificação dos motores principais e dos órgãos de transmissão, 

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

 – dos níveis de enchimento do fundo da casa das máquinas principais, 

 devem existir dispositivos de controlo que desencadeiem sinais acústicos e visuais na casa 
do leme em caso de falha. Os sinais de alarme acústicos podem estar reunidos num único 
dispositivo de alarme sonoro e podem ser desligados logo que a falha tenha sido 
constatada. Os sinais de alarme visuais só devem poder ser desligados quando tiver sido 
corrigida a falha que levou ao seu accionamento. 

c) A alimentação em combustível e o arrefecimento dos motores principais devem ser 
automáticos. 

d) O aparelho de governo deve poder ser manobrado por uma só pessoa sem esforço especial, 
mesmo no plano de calado máximo. 
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e) Os sinais acústicos e visuais exigidos pelas regulamentações das autoridades de navegação 
nacionais ou internacionais, consoante adequado, devem poder ser emitidos a partir da casa 
do leme. 

f) Se não houver comunicação directa entre a casa do leme e a proa, a popa, os alojamentos e 
as casas das máquinas, deve ser prevista uma ligação fónica. Para a comunicação com as 
casas das máquinas, a ligação fónica pode ser substituída por sinais visuais ou acústicos. 

g) A baleeira prescrita deve poder ser lançada à água, em tempo útil, por um só membro da 
tripulação. 

h) Deve existir um projector manobrável a partir da casa do leme. 

i) A força necessária para manobrar manivelas e dispositivos giratórios análogos de 
aparelhos de elevação não deve ser superior a 160 N. 

k) Os guinchos de reboque mencionados no certificado comunitário devem ser motorizados. 

l) As bombas de esgoto e de lavagem do convés devem ser motorizadas. 

m) Os principais comandos e instrumentos de controlo devem estar dispostos de modo 
ergonómico. 

n) O equipamento prescrito no n.º 1 do artigo 6.01 deve poder ser comandado à distância a 
partir da casa do leme. 

1.2 Norma S2 

a) Para as embarcações automotoras que naveguem isoladamente: 

 Norma S1; além disso, devem estar equipadas com um leme de proa activo que possa ser 
comandado a partir da casa do leme; 

b) Para as embarcações automotoras em formação de braço dado: 

 Norma S1; além disso, devem estar equipadas com um leme de proa activo que possa ser 
comandado a partir da casa do leme; 

c) Para as embarcações automotoras que asseguram a propulsão de um comboio empurrado 
composto pela embarcação automotora propriamente dita e por um veículo aquático 
colocado à frente da mesma: 

 Norma S1; além disso, devem estar equipadas com guinchos de acoplamento com 
comando hidráulico ou eléctrico. Todavia, este equipamento não é exigido se o veículo 
colocado à frente do comboio estiver equipado com um leme de proa activo que possa ser 
comandado a partir da casa do leme da embarcação automotora que assegura a propulsão 
do comboio; 
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d) Para os empurradores que asseguram a propulsão de um comboio empurrado: 

 Norma S1; além disso, devem estar equipados com guinchos de acoplamento com 
comando hidráulico ou eléctrico. Todavia, este equipamento não é exigido se o veículo 
colocado à frente do comboio estiver equipado com um leme de proa activo que possa ser 
comandado a partir da casa do leme do empurrador; 

e) Para as embarcações de passageiros: 

 Norma S1; além disso, devem estar equipadas com um leme de proa activo que possa ser 
comandado a partir da casa do leme. Todavia, este equipamento não é exigido se a 
instalação de propulsão e o sistema de comando da embarcação de passageiros garantirem 
uma manobrabilidade equivalente. 

Artigo 23.10 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.11 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.12 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.13 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.14 

(Sem conteúdo) 

Artigo 23.15 

(Sem conteúdo) 
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PARTE IV 
 

CAPÍTULO 24 

D I S P O S I Ç Õ E S  T R A N S I T Ó R I A S  E  F I N A I S  

Artigo 24.01 

Aplicabilidade das disposições transitórias para os veículos aquáticos já em serviço 

1. As disposições dos artigos 24.02 a 24.04 aplicam-se apenas aos veículos aquáticos que, em ...*, 
se encontrem munidos de um certificado de embarcação válido emitido nos termos do 
Regulamento de inspecção de embarcações do Reno em vigor em 31 de Dezembro de 1994 e 
aos veículos aquáticos que estavam em fase de construção ou de transformação em 31 de 
Dezembro de 1994. 

2. Para os veículos aquáticos não abrangidos pelo n.º 1, são aplicáveis as disposições do 
artigo 24.06. 

Artigo 24.02 

Derrogações aplicáveis aos veículos aquáticos já em serviço 

1. Sem prejuízo dos artigos 24.03 e 24.04, os veículos aquáticos que não cumpram as disposições 
da presente directiva devem: 

a) ser adaptados por forma a ficarem conformes com essas disposições de acordo com as 
disposições transitórias enumeradas no quadro a seguir apresentado, e 

b) até que sejam adaptados, satisfazer o Regulamento de inspecção de embarcações do Reno 
em vigor em 31 de Dezembro de 1994. 

                                                 
*  Dois anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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2. No quadro a seguir apresentado: 

– O termo "N.S.T.": significa que a disposição não se aplica aos veículos aquáticos que já 
estejam em serviço, salvo se as partes em causa forem substituídas ou transformadas, ou 
seja, que a disposição se aplica apenas aos veículos aquáticos Novos, às partes Substituídas 
e às partes Transformadas. Se algumas partes existentes forem substituídas por peças de 
substituição da mesma tecnologia e do mesmo tipo, tal não constitui uma substituição ("S") 
na acepção das presentes disposições transitórias. 

–  A expressão "emissão ou renovação do certificado comunitário": significa que a disposição 
deverá estar satisfeita aquando da emissão ou da renovação do certificado comunitário 
após a data indicada. 
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Artigo e número CONTEÚDO PRAZO E OBSERVAÇÕES 

 CAPÍTULO 3  

3.03 n.º 1 alínea a) Localização da antepara de abalroamento N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

Alojamentos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 2 

Equipamentos de segurança N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 n.º 4 Separação estanque ao gás dos alojamentos 
relativamente às casas das máquinas, das 
caldeiras e dos porões 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 5 
  2.º parágrafo 

Vigilância das portas na antepara do pique 
tanque de ré 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 7 Âncoras não salientes nas estruturas da proa N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2041 

3.04 n.º 3 2.º período Material isolante nas casas das máquinas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

 n.º 3, 

3.º e 4.º períodos 

Aberturas e mecanismos de fecho N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

3.04 n.º 6 Saídas das casas das máquinas As casas das máquinas que não eram consideradas 
casas das máquinas de acordo com o artigo 1.01 
antes de 1995 devem estar equipadas com uma 
segunda saída nos casos N.S.T, o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2035 

 CAPÍTULO 5  

5.06 n.º 1, 1.º período Velocidade mínima (em marcha a vante) Para os veículos aquáticos cuja quilha tenha sido 
colocada antes de 1996: o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2035 
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 CAPÍTULO 6  

6.01 n.º 1 Manobrabilidade prescrita no Capítulo 5 N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.º 3 Bandas permanentes e temperaturas ambientes N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 7 Concepção das passagens dos veios das madres 
de leme 

Para os veículos aquáticos cuja quilha tenha sido 
colocada antes de 1996: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

6.02 n.º 2 Manipulação única suficiente para pôr em 
serviço o segundo sistema de comando 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 3 Manobrabilidade prescrita no Capítulo 5 
assegurada pelo segundo sistema de comando 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

6.03 n.º 1 Ligação de outros aparelhos consumidores ao 
comando hidráulico do aparelho de governo 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 2 Reservatórios hidráulicos separados N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

6.05 n.º 1 Roda de comando manual não accionada por 
comando motorizado 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

6.06 n.º 1 Dois sistemas de comando independentes N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

6.07 n.º 2 alínea a) Dispositivos de controlo para o nível do 
reservatório hidráulico e a pressão de serviço 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 2 alínea e) Controlo dos dispositivos-tampão N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

6.08 n.º 1 Exigências relativas às instalações eléctricas de 
acordo com o artigo 9.20  

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 
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 CAPÍTULO 7  

7.02 n.º 3 
 2.º parágrafo 

Visão desobstruída no eixo normal de visão do 
timoneiro 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 n.º 5 Grau de transparência mínimo N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

7.03 n.º 7 Paragem dos sinais de alarme N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário, salvo se a casa 
do leme tiver sido concebida para a condução por 
radar por uma única pessoa 

 n.º 8 Comutação automática a outra fonte de energia N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

7.04 n.º 1 Comando das máquinas principais e dos sistemas 
de governo 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

 n.º 2 Comando da máquina principal Se as casas do leme tiverem sido concebidas para a 
condução por radar por uma única pessoa: N.S.T., o 
mais tardar aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário após 1.1.2035 se a inversão 
de marcha puder ser obtida directamente; N.S.T., o 
mais tardar aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário após 1.1.2010 para as outras 
máquinas 

7.09 Sistema de alarme N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 7.12 
 1.º parágrafo 

Casas do leme rebaixáveis N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 
Sistema de rebaixamento não hidráulico: o mais 
tardar aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário após 1.1.2035 

 2.º e 
 3.º parágrafos 

 N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 
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 CAPÍTULO 8  

8.01 n.º 3 Apenas motores de combustão interna que 
utilizem combustíveis com um ponto de 
inflamação superior a 55° C 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

8.02 n.º 1 Protecção das máquinas contra um arranque não 
intencional 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 4 Protecção de elementos das máquinas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

8.03 n.º 2 Dispositivos de controlo N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 3 Protecção contra velocidade excessiva N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 5 Concepção das aberturas para a passagem dos 
veios 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

8.05 n.º 1 Reservatórios de aço para os combustíveis 
líquidos 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 n.º 2 Fecho automático das válvulas dos reservatórios N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

 n.º 3 Nenhum reservatório de combustível a vante da 
antepara de abalroamento 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 4 Nenhum reservatório de combustível ou seu 
suporte por cima dos motores ou dos tubos de 
escape 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 
Até essa data, a evacuação segura dos combustíveis 
deve ser garantida por dispositivos adequados. 
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 n.º 6, 3.º a 
5.º períodos 

Instalação e dimensões dos tubos de ventilação e 
dos tubos de ligação 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

8.05 n.º 7 Dispositivo de fecho accionável a partir do 
convés 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 n.º 9 
1.º período 

Indicadores de nível legíveis até ao nível de 
enchimento máximo 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 13 Vigilância do nível de enchimento não só para as 
máquinas principais mas também para os outros 
motores necessários à navegação segura da 
embarcação 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

8.08 n.º 8 Simples sistema de fecho insuficiente para ligar 
os porões adaptados para servirem de tanques de 
lastro aos encanamentos de esgoto 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 9 Dispositivos de medição para os esgotos do 
porão 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

8.09 n.º 2 Instalações para a recolha de águas com óleo e 
de óleos usados 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

8.10 n.º 3 Limite de emissão de 65 dB(A) para as 
embarcações amarradas 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 
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 CAPÍTULO 8a  

 São aplicáveis as disposições transitórias do 
Capítulo 8a do Regulamento de inspecção de 
embarcações do Reno 

 

 CAPÍTULO 9  

9.01 n.º 1 
2.º período 

Apresentação dos documentos correspondentes à 
comissão de inspecção 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.º 2 
 2.º travessão 

Planos de comutação a bordo para o quadro 
principal, o quadro da instalação de emergência e 
os quadros de distribuição  

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 3 Temperaturas ambientes interiores e 
temperaturas no convés 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

9.02  n.ºs 1 a 3  Sistemas de alimentação de energia eléctrica N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

9.05  n.º 4 Secção dos condutores de ligação à massa N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

9.11 n.º 4 Ventilação eficaz de compartimentos, armários 
ou caixas fechadas onde estão instalados 
acumuladores 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

9.12  n.º 2 alínea d) Instalações de conexão N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 n.º 3 alínea b) Instalação adequada para o controlo do 
isolamento em relação à massa munida de um 
alarme óptico e acústico 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 9.13 Dispositivos de corte de emergência N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 



 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 252 
ANEXO II DG C III   PT 

 
9.14 n.º 3 
2.º período 

Proibição dos interruptores unipolares nas 
lavandarias, lavabos e casas de banho 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

9.15 n.º 2 Secção mínima de 1,5 mm² por cabo N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 9 Cabos que interligam as casas do leme 
rebaixáveis 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

9.16 n.º 3 
2.º período 

Segundo circuito N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

9.19 Sistemas de alarme e de segurança para as 
instalações mecânicas 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

9.20 Instalações electrónicas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

9.21 Compatibilidade electromagnética N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 
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 CAPÍTULO 10  

10.01 Ferros, amarras e cabos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

10.02 n.º 2 alínea a) Certificado para os cabos e outros cordames de 
amarração 

Primeiro cabo a ser substituído na embarcação: 
N.S.T., o mais tardar em 1.1.2008 
Segundo e terceiro cabos: 1.1.2013 

10.03 n.º 1 Norma europeia Em caso de substituição, o mais tardar em 1.1.2010 

 n.º 2 Adequação para incêndios de Categoria A, B e C Em caso de substituição, o mais tardar em 1.1.2010 

 n.º 4 Relação entre o conteúdo de CO2 e a dimensão 
do local 

Em caso de substituição, o mais tardar em 1.1.2010 

10.03a Sistemas permanentes de extinção de incêndios 
em zonas de alojamento, casas do leme e zonas 
de passageiros 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

10.03b Sistemas permanentes de extinção de incêndios 
nas casas das máquinas, casas das caldeiras e 
casas das bombas 

1 

10.04 Aplicação da norma europeia às baleeiras N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

10.05 n.º 2 Coletes de salvação insufláveis N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 
Os coletes de salvação presentes a bordo em 
30.9.2003 podem ser utilizados até à emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010.

                                                 
1  1. Os sistemas permanentes de extinção de incêndios a CO2 instalados antes de 1 de Outubro de 1980 podem continuar a ser 

utilizados até à emissão ou renovação do certificado comunitário após 1 de Janeiro de 2035, desde que satisfaçam as 
prescrições do n.º 5 do artigo 7.03, de acordo com o Regulamento de inspecção de embarcações do Reno em vigor em 
1 de Abril de 1976. 

 2. Os sistemas permanentes de extinção de incêndios a CO2 instalados entre 1 de Abril de 1992 e 31 de Dezembro de 1994 podem continuar a 
ser utilizados até à emissão ou renovação do certificado comunitário após 1 de Janeiro de 2035, desde que satisfaçam as prescrições do n.º 5 
do artigo 7.03 do Regulamento de inspecção de embarcações do Reno em vigor em 31 de Dezembro de 1994. 

 3.  As recomendações da Comissão Central para a Navegação do Reno emitidas entre 1 de Abril de 1992 e 31 de Dezembro de 1994 relativas 
ao n.º 5 do artigo 7.03 do Regulamento de inspecção de embarcações do Reno em vigor em 31 de Dezembro de 1994 permanecem válidas 
até à emissão ou renovação do certificado comunitário após 1 de Janeiro de 2035. 

 4. A alínea a) do n.º 2 do artigo 10.03b só é aplicável até à emissão ou renovação do certificado comunitário após 1 de Janeiro de 2035 para 
as instalações a bordo de embarcações cuja quilha tenha sido colocada após 1 de Outubro de 1992. 
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 CAPÍTULO 11  

11.02 n.º 4 
Equipamento dos bordos exteriores dos conveses 
e trincanizes e dos postos de trabalho 
 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

11.04 Trincanizes 1 Emissão ou primeira renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2035, se a largura for superior 
a 7,30 m 

11.05 n.º 1 Acesso aos postos de trabalho N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.ºs 2 e 3 Portas e acessos, saídas e vias de circulação que 
incluam diferenças de nível superiores a 0,50 m 

Emissão ou renovação do certificado comunitário 

 n.º 4 Escadas nos postos de trabalho ocupados de 
forma permanente 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

11.06 n.º 2 Saídas e saídas de emergência N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

11.07 n.º 1 
2.º período 

Dispositivos de subida N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.ºs 2 e 3  Emissão ou renovação do certificado comunitário 

11.10 Tampas de escotilha N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

11.11 Guinchos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

11.12 n.ºs 2 
a 6 e 8 a 10 

Gruas: placa do fabricante, cargas máximas 
admissíveis, dispositivos de protecção, cálculos 
demonstrativos, inspecção por peritos, 
certificados a bordo 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

11.13 Armazenamento de líquidos inflamáveis N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

                                                 
1  Esta disposição aplica-se às embarcações cuja quilha tenha sido colocada após 31.12.1994 e às embarcações em serviço, nas 

seguintes condições: 
 Em caso de renovação de toda a zona dos porões, devem ser respeitadas as prescrições do artigo 11.04; 
 Em caso de transformações que afectem todo o comprimento da zona do trincaniz e modifiquem a largura livre do trincaniz, 
a) O artigo 11.04 deve ser respeitado, quando a largura livre do trincaniz deva ser reduzida para um nível de 0,90 m ou a largura 

livre acima desse nível deva ser reduzida; 
b) A largura livre do trincaniz, até ao nível de 0,90 m, ou a altura livre acima desse nível, existentes antes da transformação, não 

devem ser reduzidas se as suas dimensões forem inferiores às prescritas no artigo 11.04. 
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 CAPÍTULO 12  

12.01 n.º 1 Alojamentos para as pessoas que vivem 
habitualmente a bordo 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

12.02 n.º 3 Situação dos pavimentos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.º 4 Salas de estar e quartos de dormir N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.º 6 Altura livre para a posição de pé nos alojamentos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.º 8 Superfície de solo disponível nas salas de estar 
comuns  

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.º 9 Volume das salas e quartos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.º 10 Volume de ar por pessoa N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.º 11 Dimensões das portas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.º 12  
 alíneas a) 
e b) 

Disposição das escadas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.º 13 Condutas de gases ou líquidos perigosos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

12.03 Instalações sanitárias N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

12.04 Cozinhas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

12.05 Instalação de água potável N.S.T., o mais tardar em 31.12.2006 

12.06 Aquecimento e ventilação N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

12.07 n.º 1 
2.º período 

Outras instalações dos alojamentos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 
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 CAPÍTULO 15  

15.01 n.º 1 alínea d) Não aplicação do segundo período do n.º 3 do 
artigo 9.14 para tensões nominais superiores a 
50V 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 2 alínea c) Proibição dos aquecedores com combustíveis 
sólidos nos termos do artigo 13.07 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

Esta disposição não se aplica aos veículos aquáticos 
com motores alimentados por combustíveis sólidos 
(máquinas a vapor). 

 alínea e) Proibição dos dispositivos a gás liquefeito em 
conformidade com o Capítulo 14 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

15.02 n.º 2 Número e localização das anteparas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 5 
2.º período 

Linha de sobre-imersão na ausência de convés 
das anteparas 

Para as embarcações de passageiros cuja quilha 
tenha sido colocada antes de 1.1.1996: N.S.T, o mais 
tardar aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 10 
 alínea c) 

Duração da operação de fecho N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 n.º 12 Sistema de alerta na casa do leme para indicar 
qual a porta das antepares que está aberta 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

 n.º 15 Altura mínima dos duplos fundos ou largura 
mínima dos costados duplos 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

15.03 n.ºs 1 
a 6 

Estabilidade intacta N.S.T., e em caso de aumento do número máximo de 
passageiros, o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.ºs 7 e 8 Estabilidade após avaria N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 9 Estatuto de compartimento 2 N.S.T. 

 n.ºs 10 a 13 Estabilidade após avaria N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 
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15.05 n.º 2  alínea a) Número de passageiros para o qual tenha sido 

provada a existência de uma zona de evacuação 
de acordo com o n.º 8 do artigo 15.06 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 alínea b) Número de passageiros que tenha sido tido em 
conta no cálculo de estabilidade de acordo com o 
artigo 15.03 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

15.06 n.º 1 alínea a) Locais reservados aos passageiros em todos os 
conveses atrás da antepara de abalroamento e à 
frente da antepara de pique tanque de ré 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 3 alínea c) 
1.º período 

Altura livre das saídas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

2.º período Largura disponível das portas dos camarotes de 
passageiros e de outros compartimentos 
pequenos 

Para a dimensão de 0,7 m: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

15.06 n.º 3 alínea f) 
1.º período 

Dimensões das saídas de emergência N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 alínea g) Saídas das divisões destinadas a pessoas com 
mobilidade reduzida 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 4 alínea d) Portas destinadas a pessoas com mobilidade 
reduzida 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 5 Exigências relativas aos corredores de 
comunicação 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 6 alínea b) Vias de evacuação para as zonas de evacuação N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 alínea d) Nenhuns degraus, escadas de mão ou 
dispositivos semelhantes nas vias de evacuação 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 7 Sistema de orientação de segurança adequado N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 8 Exigências relativas às zonas de reunião N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 9 Exigências relativas às escadas e respectivas 
plataformas nas zonas de passageiros 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 
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 n.º 10  alínea a) 
1.º período 

Muro de resguardo nos termos da norma 
europeia EN 711: 1995 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

2.º período Altura das bordas falsas e muros de resguardo 
dos conveses destinados a pessoas com 
mobilidade reduzida 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

15.06 n.º 10
 alínea b) 
2.º período 

Largura disponível das aberturas habitualmente 
utilizadas para o embarque ou desembarque de 
pessoas com mobilidade reduzida 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 13 Locais de passagem e paredes dos locais de 
passagem destinados a pessoas com mobilidade 
reduzida 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 14 
1.º período 

Concepção das portas e divisórias de vidro nos 
locais de passagem e dos vidros das janelas 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 15 Exigências relativas às superestruturas ou seus 
telhados inteiramente compostos por vidros 
panorâmicos 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 16 Instalações de água potável conformes com o 
artigo 12.05 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 
31.12.2006 

 n.º 17 
2.º período 

Exigências relativas às instalações sanitárias 
destinadas a pessoas com mobilidade reduzida 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 18 Sistema de ventilação dos camarotes que não 
dispõem de janelas que possam ser abertas 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 19 Exigências do artigo 15.06 relativas aos 
compartimentos em que estão alojados os 
membros da tripulação ou o pessoal de bordo 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

15.07 Exigências relativas à instalação de propulsão N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

15.08 n.º 2 Exigências relativas às instalações de altifalantes 
nas zonas de passageiros 

Para as embarcações de passageiros com LF inferior 
a 40 m ou destinadas a não mais de 75 pessoas: 
N.S.T, o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 3 Exigências relativas ao sistema de alarme Para as embarcações de excursões diárias: N.S.T., o 
mais tardar aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 4 Sistema de alarme para o nível do fundo para 
cada compartimento estanque 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 
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 n.º 5 Duas bombas de esgoto motorizadas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 

renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 6 Instalação de esgoto fixa N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 n.º 8 Sistema de ventilação para as instalações de 
distribuição de CO2 nos locais situados sob o 
convés 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

15.09 n.º 3 Equipamento de transferência adequado N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

15.09 n.º 4 Equipamentos de salvação individuais para 
crianças 

Até à emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010, estes equipamentos são 
considerados uma alternativa aos equipamentos de 
salvação individuais 

 Equipamentos de salvação Para as embarcações de passageiros equipadas com 
meios de salvação colectivos conformes com o n.º 5 
do artigo 15.09 antes de 1.1.2005, estes meios são 
considerados uma alternativa aos equipamentos de 
salvação individuais. 

Para as embarcações de passageiros equipadas com 
meios de salvação colectivos conformes com o n.º 6 
do artigo 15.09 antes de 1.1.2005, estes meios serão 
considerados uma alternativa aos equipamentos de 
salvação individuais até à emissão ou renovação do 
certificado comunitário após 1.1.2010. 

 n.º 5 alíneas b) 
e c) 

Lugares sentados suficientes, capacidade de 
sustentação de pelo menos 750 N 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 alínea f) Posição estável e dispositivos adequados para 
poderem ser agarrados 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 alínea i) Meios apropriados para a passagem das zonas de 
evacuação para as jangadas de salvação 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 10 Baleeira equipada com um motor e um projector N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

15.10 n.º 2 O n.º 3 do artigo 9.16 é também aplicável aos 
corredores e salas de estar destinados aos 
passageiros 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 n.º 3 Iluminação de emergência adequada Iluminação de emergência N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 
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15.10 n.º 4 Instalação eléctrica de emergência Para as embarcações de excursões diárias com LF 

inferior ou igual a 25 m: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

 alínea f) Alimentação eléctrica de emergência para os 
projectores referidos na alínea i) do n.º 2 do 
artigo 10.02 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 alínea i) Alimentação eléctrica de emergência para os 
ascensores e aparelhos de elevação referidos no 
segundo período do n.º 9 do artigo 15.06 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 n.º 6 Exigências relativas à instalação eléctrica de 
emergência: 

 

 - Divisórias de acordo com o n.º 2 do artigo 
15.11 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 - Instalação dos cabos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 - Instalação eléctrica de emergência situada 
acima da linha de sobre-imersão 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

15.11 Protecção contra incêndios  

 n.º 1 Adequabilidade dos materiais e componentes em 
termos de protecção contra incêndios 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 2 Concepção das divisórias N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 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 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2015 

 n.º 4 Os tectos das salas e os revestimentos das 
paredes devem ser fabricados com materiais 
incombustíveis 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 5 O mobiliário e os móveis fixos nas zonas de 
reunião devem ser fabricados com materiais 
incombustíveis 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 6 Testes realizados de acordo com o Código N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 7 Materiais de isolamento nas salas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 8 Exigências relativas às portas nas divisórias N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 
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 n.º 9 Paredes Nas embarcações de passageiros com camarotes sem 
dispositivos automáticos de aspersão, extremidades 
das paredes entre camarotes: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

 n.º 10 Divisórias N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

15.11 n.º 11 Ecrãs N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 12 
2.º período 

As escadas devem ser construídas em aço ou 
outro material equivalente incombustível 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 13 Enclausuramento das escadas interiores N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 14 Sistemas de ventilação e de abastecimento de ar N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 15 Sistemas de ventilação nas cozinhas e fogões 
com sistemas de extracção 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 16 Centros de controlo, caixas de escada, zonas de 
reunião e sistemas de extracção de fumos 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 17 Sistema de alarme de incêndios Para as embarcações de excursões diárias: N.S.T., o 
mais tardar aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário após 1.1.2010 

15.12 n.º 1 Extintores portáteis  Extintor e cobertor anti-fogo nas cozinhas, salões de 
cabeleireiro e perfumarias: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

 n.º 2 Sistema de bocas de incêndio Segunda bomba de incêndio: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

 n.º 3 Exigências relativas aos sistemas de bocas de 
incêndio 

Pressão e comprimento do jacto de água: N.S.T., o 
mais tardar aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 6 Materiais, protecção contra avarias N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 
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15.12 n.º 7 Prevenção contra o risco de gelo das condutas e 

bocas de incêndio 
N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 8 alínea b) Funcionamento independente das bombas de 
incêndio 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 alínea c) Comprimento do jacto de água em todos os 
conveses 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 alínea d) Instalação das bombas de incêndio N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 9 Instalação de extinção nas casas das máquinas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

15.14 n.º 1 Instalações de recolha e eliminação de águas 
usadas 

Para as embarcações de passageiros com camarotes 
que não disponham de mais de 50 camas e para as 
embarcações de excursões diárias: N.S.T., o mais 
tardar aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 2 Exigências relativas aos tanques de recolha das 
águas usadas  

Para as embarcações de passageiros com camarotes 
que não disponham de mais de 50 camas e para as 
embarcações de excursões diárias que não 
transportem mais de 50 passageiros: N.S.T., o mais 
tardar aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário após 1.1.2045 

15.15 n.º 1 Estabilidade após avaria N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

 n.º 4 Sem conteúdo  

 n.º 5 Presença de uma baleeira, de uma plataforma ou 
de uma instalação equivalente  

Para as embarcações de passageiros autorizadas para 
um número máximo de 250 passageiros ou 50 
camas: N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

15.15 n.º 6 Presença de uma baleeira, de uma plataforma ou 
de uma instalação equivalente  

Para as embarcações de passageiros autorizadas para 
um número máximo de 250 passageiros ou 50 
camas: N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 

 n.º 9 alínea a) Sistemas de alarme para as instalações de gás 
liquefeito 

N.S.T., o mais tardar aquando da renovação do 
atestado referido no artigo 14.15 

 alínea b) Meios de salvação colectivos de acordo com o 
n.º 5 do artigo 15.09 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2010 
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 CAPÍTULO 16  

16.01 n.º 2 Guinchos especiais ou dispositivos de 
acoplamento equivalentes 

Para os veículos aquáticos autorizados antes de 
1.1.1995 a empurrar sem estarem munidos de 
dispositivos de acoplamento adequados: unicamente 
N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

16.01 n.º 3 
último período 

Exigências relativas às instalações de comando N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2035 

 CAPÍTULO 17  

17.02 n.º 3 Disposições suplementares Aplicam-se as disposições transitórias tal como 
indicadas para os artigos mencionados. 

17.03 n.º 1 Sistema de alarme geral N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

 n.º 4 Carga máxima autorizada N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

17.04 n.ºs 2 e 3 Distância de segurança residual N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

17.05 n.ºs 2 e 3 Bordo livre residual N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

17.06, 17.07 e 17.08 Ensaio de estabilidade transversal e prova de 
estabilidade 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

17.09 Marcas de calado e escalas de calado N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

 CAPÍTULO 20  

 São aplicáveis as disposições transitórias do 
Capítulo 20 do Regulamento de inspecção de 
embarcações do Reno 

 

 CAPÍTULO 21  

21.01 a 21.03  Para as embarcações de recreio construídas antes de 
1.1.1995: unicamente N.S.T., o mais tardar aquando 
da emissão ou renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2035 
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Artigo 24.03 

Derrogações aplicáveis aos veículos aquáticos cuja quilha tenha sido colocada em 
1 de Abril de 1976 ou antes dessa data 

1. Para além das disposições do artigo 24.02, os veículos aquáticos cuja quilha tenha sido 
colocada em 1 de Abril de 1976 ou antes dessa data estão sujeitos às disposições a seguir 
enunciadas.  

 No quadro a seguir apresentado: 

– O termo "S.T.": significa que a disposição não se aplica aos veículos aquáticos que já 
estejam em serviço, salvo se as partes em causa forem substituídas ou transformadas, ou 
seja, que a disposição se aplica apenas às partes Substituídas e às partes Transformadas. Se 
algumas partes existentes forem substituídas por peças de substituição da mesma 
tecnologia e do mesmo tipo, tal não constitui uma substituição ("S") na acepção das 
presentes disposições transitórias. 

– A expressão "emissão ou renovação do certificado comunitário": significa que a disposição 
deverá estar satisfeita aquando da emissão ou da renovação do certificado comunitário 
após a data indicada. 

 
 

Artigo e número CONTEÚDO PRAZO E  
OBSERVAÇÕES 

 CAPÍTULO 3  

3.03 n.º 1 alínea a) Localização da antepara de abalroamento S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2035 

3.04 n.º 2 Superfícies comuns das bancas e dos 
alojamentos e zonas de passageiros 

S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2035 

 n.º 7 Nível de pressão acústica máxima admissível  Emissão ou renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2015 

 CAPÍTULO 4  

4.01 n.º 2, 
4.02 e 4.03 

Distância de segurança, bordo livre, bordo 
livre mínimo 

Emissão ou renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2015 

 CAPÍTULO 7  

7.01 n.º 2 Pressão acústica do ruído próprio da 
embarcação 

S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2015 

7.05 n.º 2 Controlo das luzes de sinalização Emissão ou renovação do certificado comunitário 
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 CAPÍTULO 8  

8.08  n.ºs 3 e 4 Caudal mínimo e diâmetro interno dos 
encanamentos de esgoto 

Emissão ou renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2015 

8.10 n.º 2 Ruído produzido por uma embarcação em 
marcha 

S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2015 

 CAPÍTULO 9  

9.01 Exigências relativas às instalações eléctricas S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2015 

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

S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2015 

9.06 Tensões máximas admissíveis S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2015 

9.10 Geradores e motores S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2015 

9.11 n.º 2 Instalação de acumuladores S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2015 

9.12 Instalações de conexão S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2015 

9.14 Material de instalação S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2015 

9.15 Cabos S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2015 

9.17 Luzes de sinalização S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2015 
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 CAPÍTULO 12  

12.02 n.º 5 Ruído e vibrações nos alojamentos Emissão ou renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2015 

 CAPÍTULO 15  

15.02 n.º 5,  
 n.º 6 
1.º período,  
 n.ºs 7 a 11 e
 n.º 13 

Linha de sobre-imersão na ausência de convés 
das anteparas 

S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2045 

15.02 n.º 16 Janelas estanques S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2045 

15.04 Distância de segurança, bordo livre, medidas 
de imersão 

 S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após 1.1.2045 

15.05 Número de passageiros Emissão ou renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2015 

15.10 n.º 4,  
 n.º 6,  
 n.º 7,  
 n.º 8 e  
 n.º 11 

Instalação eléctrica de emergência S.T., o mais tardar aquando da emissão ou renovação 
do certificado comunitário após 1.1.2045 
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2. O n.º 3, alínea a), do artigo 15.11 só se aplica às embarcações de excursões diárias cuja quilha 
tenha sido colocada em 1 de Abril de 1976 ou antes dessa data, devendo estar satisfeito 
aquando da emissão ou renovação do certificado comunitário após 1.1.2045, nas seguintes 
condições: apenas as tintas, vernizes, revestimentos e outros materiais de tratamento de 
superfícies utilizados nas superfícies voltadas para as vias de evacuação têm obrigatoriamente 
de ser dificilmente inflamáveis e não podem dar lugar a uma libertação perigosa de fumos ou 
vapores tóxicos. 

3. O n.º 12 do artigo 15.11 só se aplica às embarcações de excursões diárias cuja quilha tenha sido 
colocada em 1 de Abril de 1976 ou antes dessa data nas seguintes condições: as escadas que 
servem de via de evacuação não têm obrigatoriamente de ter uma estrutura de aço se tiverem 
sido concebidas de modo a poderem ser utilizadas, em caso de incêndio, durante tanto tempo, 
aproximadamente, como as escadas com estrutura de aço. 

Artigo 24.04 

Outras derrogações 

1. Para os veículos aquáticos cujo bordo livre mínimo tenha sido determinado nos termos do 
artigo 4.04 do Regulamento de inspecção de embarcações do Reno em vigor em 31 de Março 
de 1983, a comissão de inspecção, a pedido do proprietário, pode determinar o bordo livre nos 
termos do artigo 4.03 do Regulamento de inspecção de embarcações do Reno em vigor em 
1 de Janeiro de 1995. 

2. Os veículos aquáticos cuja quilha tenha sido colocada antes de 1 de Julho de 1983 não estão 
sujeitos ao disposto no Capítulo 9; todavia, devem satisfazer pelo menos o previsto no 
Capítulo 6 do Regulamento de inspecção de embarcações do Reno em vigor em 31 de Março 
de 1983. 

3. As alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 15.06 e a alínea a) do n.º 3 do artigo 15.12, no que se refere 
à regra relativa a um único comprimento de mangueira de incêndio, só são aplicáveis aos 
veículos aquáticos cuja quilha tenha sido colocada após 30 de Setembro de 1984 e às 
transformações das partes em causa, o mais tardar aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário após 1 de Janeiro de 2045. 
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4. Se for difícil, em termos práticos, aplicar as prescrições do presente Capítulo após a expiração 
das disposições transitórias, ou se essa aplicação der lugar a custos excessivamente elevados, a 
comissão de inspecção pode conceder derrogações às referidas prescrições, com base nas 
recomendações do Comité. Essas derrogações devem ser mencionadas no certificado 
comunitário. 

5. Sempre que a uma prescrição remeta, no que se refere às exigências relativas à concepção dos 
equipamentos, para uma norma europeia ou internacional, e que essa norma tenha sido revista, 
os equipamentos em causa podem continuar a ser utilizados por um período de 20 anos a contar 
da data da revisão da norma. 

Artigo 24.05 

(Sem conteúdo) 

Artigo 24.06 

Derrogações aplicáveis aos veículos aquáticos não abrangidos pelo artigo 24.01 

1. As disposições a seguir enunciadas aplicam-se: 

a) aos veículos aquáticos que tenham obtido o seu primeiro certificado de embarcação em 
conformidade com o Regulamento de inspecção de embarcações do Reno 
entre 1 de Janeiro de 1995 e *, desde que não estivessem em fase de construção ou de 
transformação em 31 de Dezembro de 1994; 

b) aos veículos aquáticos que tenham obtido outra autorização de navegação 
entre 1 de Janeiro de 1995 e *. 

2. Deve ser provada a conformidade desses veículos aquáticos com o Regulamento de inspecção 
de embarcações do Reno em vigor na data da emissão do certificado de embarcação ou da outra 
autorização de navegação. 

                                                 
*  Dois anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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3. O veículo aquático deve ser adaptado por forma a satisfazer as disposições que tenham entrado 
em vigor após a concessão do primeiro certificado de embarcação, ou da outra autorização de 
navegação, de acordo com as disposições transitórias constantes do quadro a seguir 
apresentado. 

4. Os n.ºs 4 e 5 do artigo 24.04 aplicam-se mutatis mutandis. 

5. No quadro a seguir apresentado: 

– O termo "N.S.T.": significa que a disposição não se aplica aos veículos aquáticos que já 
estejam em serviço, salvo se as partes em causa forem substituídas ou transformadas, ou 
seja, que a disposição se aplica apenas aos veículos aquáticos Novos, às partes Substituídas 
e às partes Transformadas. Se algumas partes existentes forem substituídas por peças de 
substituição da mesma tecnologia e do mesmo tipo, tal não constitui uma substituição ("S") 
na acepção das presentes disposições transitórias. 

– A expressão "emissão ou renovação do certificado comunitário": significa que a disposição 
deverá estar satisfeita aquando da emissão ou da renovação do certificado comunitário 
após a data indicada. 
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Artigo e  
número 

CONTEÚDO PRAZO E OBSERVAÇÕES Aplicável para os 
veículos aquáticos 
que tenham obtido 
um certificado de 
embarcação ou 

outra autorização 
de navegação antes 

de  

 CAPÍTULO 3   

3.03 n.º 7 Âncoras não salientes nas estruturas da proa N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2041 

1.10.1999 

3.04 n.º 3 
2.º período 

Material isolante nas casas das máquinas N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.4.2003 

 n.º 3 
3.º e 4.º períodos 

Aberturas e mecanismos de fecho N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.10.2003 

 CAPÍTULO 8   

8.02 n.º 4 Protecção das peças das máquinas N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.4.2003 

8.03 n.º 3 Protecção contra velocidade excessiva N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.4.2004 

8.05 n.º 9 
1.º período 

Indicadores de nível legíveis até ao nível de 
enchimento máximo 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.4.1999 

 n.º 13 Vigilância do nível de enchimento não só para 
as máquinas principais mas também para os 
outros motores necessários à navegação 

 

 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

1.4.1999 

 CAPÍTULO 8a   

 São aplicáveis as disposições transitórias do 
Capítulo 8a do Regulamento de inspecção de 
embarcações do Reno 
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 CAPÍTULO 10   

10.02 n.º 2 alínea a) Certificado para os cabos e outros cordames Primeiro cordame a ser substituído 
na embarcação: N.S.T., o mais tardar 
em 1.1.2008 Segundo e terceiros 
cordames: 1.1.2013. 

1.4.2003 

10.03 n.º 1 Norma europeia Em caso de substituição, o mais 
tardar em 1.1.2010 

1.4.2002 

 n.º 2 Adequação para incêndios de Categoria A, B e 
C 

Em caso de substituição, o mais 
tardar em 1.1.2010 

1.4.2002 

10.03a Sistemas permanentes de extinção de incêndios 
em zonas de alojamento, casas do leme e zonas 
de passageiros 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2035 

1.4.2002 

10.03b Sistemas permanentes de extinção de incêndios 
nas casas das máquinas, casas das caldeiras e 
casas das bombas 

1, o mais tardar aquando da emissão 
ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2035 

1.4.2002 

10.04 Aplicação da norma europeia às baleeiras N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

1.10.2003 

10.05 n.º 2 Coletes de salvação insufláveis N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010. Os 
coletes de salvação presentes a bordo 
em 30.9.2003 podem ser utilizados 
até à emissão ou renovação do 
certificado comunitário 
após 1.1.2010. 

1.10.2003 

 CAPÍTULO 11   

11.13 Armazenamento de líquidos inflamáveis N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.10.2002 

 CAPÍTULO 15   

15.01 n.º 1 
 alínea c) 

Não aplicação do segundo período do n.º 2 do 
artigo 8.06 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 alínea d) Não aplicação do segundo período do n.º 3 do 
artigo 9.14 para tensões nominais superiores 
a 50V 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

                                                 
1 1 Os sistemas permanentes de extinção de incêndios a CO2 instalados entre 1 de Janeiro de 1995 e 31 de Março de 2003 podem 

continuar a ser utilizados até à emissão ou renovação do certificado comunitário após 1 de Janeiro de 2035, desde que 
satisfaçam as prescrições do n.º 5 do artigo 10.03 do Regulamento de inspecção de embarcações do Reno em vigor 
em 31 de Março de 2002. 

2. As recomendações da Comissão Central para a Navegação do Reno emitidas entre 1 de Janeiro de 1995 e 31 de Março 
de 2002 relativas ao n.º 5 do artigo 10.03 do Regulamento de inspecção de embarcações do Reno em vigor em 31 de Março 
de 2002 permanecem válidas até à emissão ou renovação do certificado comunitário após 1 de Janeiro de 2035. 

3. A alínea a) do n.º 2 do artigo 10.03b só é aplicável até à emissão ou renovação do certificado comunitário após 1 de Janeiro 
de 2035 para as instalações a bordo de embarcações cuja quilha tenha sido colocada após 1 de Outubro de 1992. 
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 n.º 2 
 alínea b) 

Proibição dos fogões com queimador de 
vaporização em conformidade com o 
artigo 13.04; 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 alínea c) Proibição dos aquecedores com combustíveis 
sólidos nos termos do artigo 13.07 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

 alínea e) Proibição dos dispositivos a gás liquefeito em 
conformidade com o Capítulo 14 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

15.02 n.º 2 Número e localização das anteparas N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 5 
2.º período 

Linha de sobre-imersão na ausência de convés 
das anteparas 

Para as embarcações de passageiros 
cuja quilha tenha sido colocada antes 
de 1.1.1996: N.S.T, o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário 
após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 15 Altura mínima dos duplos fundos ou largura 
mínima dos costados duplos 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 n.ºs 1 
a 6 

Estabilidade intacta N.S.T., e em caso de aumento do 
número máximo de passageiros, o 
mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 n.ºs 7 e 8 Estabilidade após avaria N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 9 Estatuto de compartimento 2 N.S.T. 1.1.2007 

 n.ºs 10 a 13 Estabilidade após avaria N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

15.05 n.º 2 alínea a) Número de passageiros para o qual tenha sido 
provada a existência de uma zona de 
evacuação de acordo com o n.º 8 do 
artigo 15.06 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 
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 alínea b) Número de passageiros que tenha sido tido em 

conta no cálculo de estabilidade de acordo com 
o artigo 15.03 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

15.06 n.º 1 Locais reservados aos passageiros em todos os 
conveses à frente da antepara de pique tanque 
de ré 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 2 Armários e divisões referidos no artigo 11.13 
destinados ao armazenamento de líquidos 
inflamáveis 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 n.º 3 
 alínea c) 
1.º período 

Altura livre das saídas N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

2.º período Largura disponível das portas dos camarotes 
de passageiros e de outros compartimentos 
pequenos 

Para a dimensão de 0,7 m: N.S.T., o 
mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2045 

1.1.2006 

15.06 n.º 3 
 alínea f) 
 1.º período 

Dimensões das saídas de emergência N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 alínea g) Saídas das divisões destinadas a pessoas com 
mobilidade reduzida 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 4 
 alínea d) 

Portas destinadas a pessoas com mobilidade 
reduzida 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 5 Exigências relativas aos corredores de 
comunicação 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 6 
 alínea b) 

Vias de evacuação para as zonas de evacuação N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 alínea c) As vias de evacuação não devem atravessar as 
casas das máquinas nem as cozinhas 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 alínea d) Nenhuns degraus, escadas de mão ou 
dispositivos semelhantes nas vias de evacuação

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 
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 n.º 7 Sistema de orientação de segurança adequado N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 8 Exigências relativas às zonas de reunião N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 9 
 alíneas a) a c), 
 alínea e), e último 
período 

Exigências relativas às escadas e respectivas 
plataformas nas zonas de passageiros 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 10  
 alínea a) 
1.º período 

Muro de resguardo nos termos da norma 
europeia EN 711: 1995 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

2.º período Altura das bordas falsas e muros de resguardo 
dos conveses destinados a pessoas com 
mobilidade reduzida 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 alínea b) 
2.º período 

Largura disponível das aberturas 
habitualmente utilizadas para o embarque ou 
desembarque de pessoas com mobilidade 
reduzida 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 12 Rampas de desembarque conformes com a 
Norma Europeia EN 14206: 2003 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 n.º 13 Locais de passagem e paredes dos locais de 
passagem destinados a pessoas com 
mobilidade reduzida 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 14 
1.º período 

Concepção das portas e divisórias de vidro nos 
locais de passagem e dos vidros das janelas 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 15 Exigências relativas às superestruturas ou seus 
telhados inteiramente compostos por vidros 
panorâmicos 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 16 Instalações de água potável conformes com o 
artigo 12.05 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 n.º 17 
2.º período 

Exigências relativas às instalações sanitárias 
destinadas a pessoas com mobilidade reduzida

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 
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 n.º 18 Sistema de ventilação dos camarotes que não 
dispõem de janelas que possam ser abertas 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

15.07 Exigências relativas ao sistema de propulsão N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2007 

15.08 n.º 2 Exigências relativas às instalações de 
altifalantes nas zonas de passageiros 

Para as embarcações de passageiros 
com LF inferior a 40 m ou destinadas 
a não mais de 75 pessoas: N.S.T, o 
mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2010 

1.1.2006 

 n.º 3 Exigências relativas ao sistema de alarme Para as embarcações de excursões 
diárias: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário 
após 1.1.2010 

1.1.2006 

 n.º 3 alínea c) Sistema de alarme que permite ao comando da 
embarcação alertar a tripulação e o pessoal de 
bordo 

Para as embarcações de excursões 
diárias: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário 

1.1.2006 

 n.º 4 Sistema de alarme para o nível do fundo para 
cada compartimento estanque 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

 n.º 5 Duas bombas de esgoto motorizadas N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

 n.º 6 Instalação de esgoto fixa de acordo com o n.º 4 
do artigo 8.06 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

1.1.2006 

 n.º 7 Abertura das câmaras frigoríficas pelo interior N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 n.º 8 Sistema de ventilação para as instalações de 
distribuição de CO2 nos locais situados sob o 
convés 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

 n.º 9 Estojos de primeiros socorros N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 
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15.09 n.º 1 
1.º período 

Bóias salva-vidas N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 n.º 2  N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 n.º 3  N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

15.09 n.º 4 Equipamentos de salvação individuais 
conformes com a norma europeia EN 395: 
1998 ou EN 396: 1998 disponíveis para 100% 
dos passageiros  

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 Equipamentos de salvação individuais para 
crianças 

Até à emissão ou renovação do 
certificado comunitário 
após 1.1.2010, estes equipamentos 
são considerados uma alternativa aos 
equipamentos de salvação 
individuais 

1.1.2006 

 Equipamentos de salvação Para as embarcações de passageiros 
equipadas com meios de salvação 
colectivos conformes com o n.º 5 do 
artigo 15.09 antes de 1.1.2005, estes 
meios são considerados uma 
alternativa aos equipamentos de 
salvação individuais. 

Para as embarcações de passageiros 
equipadas com meios de salvação 
colectivos conformes com o n.º 6 do 
artigo 15.09 antes de 1.1.2005, estes 
meios serão considerados uma 
alternativa aos equipamentos de 
salvação individuais até à emissão ou 
renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2010. 

1.1.2006 

 n.º 5 
 alíneas b) 
 e c) 

Lugares sentados suficientes, capacidade de 
sustentação de pelo menos 750 N 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

 

 alínea f) Posição estável e dispositivos adequados para 
poderem ser agarrados 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

15.09 n.º 4 Equipamentos de salvação individuais 
conformes com a norma europeia EN 395: 
1998 ou EN 396: 1998 disponíveis para 100% 
dos passageiros  

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 alínea i) Meios apropriados para a passagem das zonas 
de evacuação para as jangadas de salvação 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 
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 n.º 9 Controlo dos equipamentos de salvação de 
acordo com as instruções do fabricante 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 n.º 10 Baleeira equipada com um motor e um 
projector 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

 n.º 11 Maca N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 Instalações eléctricas  1.1.2006 

15.10 n.º 2 O n.º 3 do artigo 9.16 é também aplicável aos 
corredores e salas de estar destinados aos 
passageiros 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

1.1.2006 

 n.º 3 Iluminação de emergência adequada Iluminação de emergência: N.S.T., o 
mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2015 

1.1.2006 

 n.º 4 Instalação eléctrica de emergência Para as embarcações de excursões 
diárias com LF inferior ou igual a 25 
m: N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

1.1.2006 

 alínea f) Alimentação eléctrica de emergência para os 
projectores referidos na alínea i) do n.º 2 do 
artigo 10.02 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

1.1.2006 

 alínea i) Alimentação eléctrica de emergência para os 
ascensores e aparelhos de elevação referidos 
no segundo período do n.º 9 do artigo 15.06 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

1.1.2006 

 n.º 6 Exigências relativas à instalação eléctrica de 
emergência: 

 1.1.2006 

 – Divisórias de acordo com o n.º 2 do 
artigo 15.11 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

1.1.2006 

 – Instalação dos cabos N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

1.1.2006 

 – Instalação eléctrica de emergência situada 
acima da linha de sobre-imersão 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

1.1.2006 
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15.11 Protecção contra incêndios  1.1.2007 

 n.º 1 Adequabilidade dos materiais e componentes 
em termos de protecção contra incêndios 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

15.11 n.º 2 Concepção das divisórias N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 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 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2015 

1.1.2006 

 n.º 4 Os tectos das salas e os revestimentos das 
paredes devem ser fabricados com materiais 
incombustíveis 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 5 O mobiliário e os móveis fixos nas zonas de 
reunião devem ser fabricados com materiais 
incombustíveis 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 6 Testes realizados de acordo com o Código N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 7 Materiais de isolamento nas salas N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 8 
 alínea a), b), c) 2.º 
período e d) 

Exigências relativas às portas nas divisórias N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 9 Paredes Nas embarcações de passageiros com 
camarotes sem dispositivos 
automáticos de aspersão, 
extremidades das paredes entre 
camarotes: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário 
após 1.1.2010 

1.1.2006 
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 n.º 10 Divisórias N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 12 
2.º período 

As escadas devem ser construídas em aço ou 
outro material equivalente incombustível 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 13 Enclausuramento das escadas interiores, 
segundo o n.º 2 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 14 Sistemas de ventilação e de abastecimento de 
ar 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 15 Sistemas de ventilação nas cozinhas e fogões 
com sistemas de extracção 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 16 Centros de controlo, caixas de escada, zonas de 
reunião e sistemas de extracção de fumos 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 17 Sistema de alarme de incêndios Para as embarcações de excursões 
diárias: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário 
após 1.1.2010 

1.1.2006 

15.12 n.º 1 Extintores portáteis  Extintor e cobertor anti-fogo nas 
cozinhas, salões de cabeleireiro e 
perfumarias: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário 

1.1.2006 

 n.º 2 Sistema de bocas de incêndio Segunda bomba de incêndio: N.S.T., 
o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2010 

1.1.2006 

 n.º 4 Válvulas das bocas de incêndio N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 

 n.º 5 Carretel com ligação axial N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário 

1.1.2006 



 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 280 
ANEXO II DG C III   PT 

 

 n.º 6 Materiais, protecção contra avarias N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

 n.º 7 Prevenção contra o risco de gelo das condutas 
e bocas de incêndio 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

 n.º 8 alínea b) Funcionamento independente das bombas de 
incêndio 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

 alínea d) Instalação das bombas de incêndio N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

 n.º 9 Instalação de extinção nas casas das máquinas N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

15.12 n.º 9 Instalação de extinção nas casas das máquinas 
construídas em aço ou noutro material com 
propriedades equivalentes 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045. O 
período transitório não se aplica às 
embarcações de passageiros cuja 
quilha tenha sido colocada 
após 31.12.1995 cujo casco seja 
construído em madeira, alumínio ou 
plástico e cujas casas das máquinas 
não sejam construídas num material 
referido nos n.ºs 3 e 4 do artigo 3.04. 

1.1.2006 

15.13 Organização relativa à segurança Para as embarcações de excursões 
diárias: N.S.T., o mais tardar 
aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário 

1.1.2006 

15.14 n.º 1 Instalações de recolha e eliminação de águas 
usadas 

Para as embarcações de passageiros 
com camarotes que não disponham 
de mais de 50 camas e para as 
embarcações de excursões diárias: 
N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 2 Prescrições relativas aos tanques de recolha 
das águas usadas  

Para as embarcações de passageiros 
com camarotes que não disponham 
de mais de 50 camas e para as 
embarcações de excursões diárias 
autorizadas a transportar um número 
máximo de 50 passageiros: N.S.T., o 
mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 
após 1.1.2045 

1.1.2006 



 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 281 
ANEXO II DG C III   PT 

 
15.15 Derrogações aplicáveis a determinadas 

embarcações de passageiros 
 1.1.2006 

 n.º 1 Estabilidade após avaria N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do 
certificado comunitário 
após 1.1.2045 

1.1.2006 

 n.º 4 SEM CONTEÚDO   

 n.º 5 Presença de uma baleeira, de uma plataforma 
ou de uma instalação equivalente  

Para as embarcações de passageiros 
autorizadas para um número máximo 
de 250 passageiros ou 50 camas: 
N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

 n.º 6 Presença de uma baleeira, de uma plataforma 
ou de uma instalação equivalente  

Para as embarcações de passageiros 
autorizadas para um número máximo 
de 250 passageiros ou 50 camas: 
N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

15.15 n.º 9  

 alínea a) 

Sistemas de alarme para as instalações de gás 
liquefeito 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
renovação do certificado referido no 
artigo 14.15 

1.1.2006 

 alínea b) Meios de salvação colectivos de acordo com o 
n.º 5 do artigo 15.09 

N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após 1.1.2010 

1.1.2006 

 

Artigo 24.07 

(Sem conteúdo) 
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CAPÍTULO 24A 

D I S P O S I Ç Õ E S  T R A N S I T Ó R I A S  A P L I C Á V E I S  A O S  V E Í C U L O S  
A Q U Á T I C O S  Q U E  N Ã O  N A V E G U E M  N A S  V I A S  D A  Z O N A  R  

Artigo 24a.01 

Aplicação das disposições transitórias aos veículos aquáticos já em serviço e validade dos 
certificados comunitários antigos 

1. As disposições a seguir enunciadas aplicam-se: 

a) aos veículos aquáticos que tenham obtido o seu primeiro certificado comunitário antes de *, 
e 

b) aos veículos aquáticos que tenham obtido outra autorização de navegação antes de *. 

2. Deve ser provado que esses veículos aquáticos estavam conformes com as disposições dos 
Capítulos 1 a 13 do Anexo II da Directiva 82/714/CEE de 4 de Outubro de 1982 na data da 
emissão do certificado comunitário ou da outra autorização de navegação. 

3. Os certificados comunitários emitidos antes de AA.BB.CC (24 meses após a publicação da 
directiva) continuam válidos até à data de expiração mencionada no certificado. É aplicável o 
n.º 2 do artigo 2.09. 

Artigo 24a0.02 

Derrogações aplicáveis aos veículos aquáticos já em serviço 

1. Sem prejuízo dos artigos 24a.03 e 24a.04, os veículos aquáticos que não satisfaçam plenamente 
as disposições da presente directiva devem ser adaptados por forma a satisfazerem as 
disposições que tenham entrado em vigor após a concessão do primeiro certificado 
comunitário, ou da outra autorização de navegação, de acordo com as disposições transitórias 
constantes do quadro a seguir apresentado. 

                                                 
*  Dois anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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2. No quadro a seguir apresentado: 

– O termo "N.S.T.": significa que a disposição não se aplica aos veículos aquáticos que já 
estejam em serviço, salvo se as partes em causa forem substituídas ou transformadas, ou 
seja, que a disposição se aplica apenas aos veículos aquáticos Novos, às partes Substituídas 
e às partes Transformadas. Se algumas partes existentes forem substituídas por peças de 
substituição da mesma tecnologia e do mesmo tipo, tal não constitui uma substituição ("S") 
na acepção das presentes disposições transitórias. 

 

– A expressão "emissão ou renovação do certificado comunitário":significa que a disposição 
deverá estar satisfeita aquando da emissão ou da renovação do certificado comunitário 
após *. Se o certificado expirar entre * e um dia antes de **, a disposição só é obrigatória a 
partir de **. 

 
Artigo e número CONTEÚDO PRAZO E OBSERVAÇÕES 

 CAPÍTULO 3  

3.03 n.º 1 alínea a) Localização da antepara de abalroamento N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

3.03 n.º 2 Alojamentos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após **** 

3.03 n.º 2 Equipamentos de segurança N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *****

3.03 n.º 4 Separação estanque ao gás N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após **** 

3.03 n.º 5, 
2.º parágrafo 

Vigilância das portas na antepara do pique 
tanque de ré 

 

3.03 n.º 7 Âncoras não salientes nas estruturas da proa N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

3.04 n.º 3 
2.º período 

Material isolante nas casas das máquinas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

 3.04 n.º 3 
3.º e 4.º 
períodos 

Aberturas e mecanismos de fecho N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

                                                 
*  Dois anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
**  Três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
***  Quarenta e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
****  Dezoito anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
*****  Vinte e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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3.04 n.º 6 Saídas dos locais classificados como casas 

das máquinas na sequência da presente 
directiva 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 CAPÍTULO 4  

4.04 Marcas de calado N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 CAPÍTULO 5  

5.06 n.º 1 
1.º período 

Velocidade prescrita (em marcha a vante) N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 CAPÍTULO 6  

6.01 n.º 1 Manobrabilidade prescrita no Capítulo 5 N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 n.º 3 Bandas permanentes e temperaturas 
ambientes 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

6.01 n.º 7 Concepção das passagens dos veios das 
madres de leme 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

6.02 n.º 2 Manipulação única suficiente para pôr em 
serviço o segundo sistema de comando 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 n.º 3 Manobrabilidade prescrita no Capítulo 5 
assegurada pelo segundo sistema de 
comando/ comando manual 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

6.03 n.º 1 Ligação de outros aparelhos consumidores 
de electricidade ao comando hidráulico do 
aparelho de governo 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 n.º 2 Reservatórios hidráulicos separados N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

6.05 n.º 1 Desacoplamento automático da roda de 
comando manual 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

6.06 n.º 1 Dois sistemas de comando independentes N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

6.07 n.º 2 
 alínea a) 

Alarme de nível para os dois reservatórios 
hidráulicos e para a pressão do sistema 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 alínea e) Controlo dos dispositivos-tampão N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

6.08 n.º 1 Exigências relativas às instalações eléctricas 
de acordo com o artigo 9.20  

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

                                                 
*  Quarenta e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
**  Dezoito anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
***  Vinte e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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 CAPÍTULO 7  

 7.02 n.ºs 2 
a 7 

Visão desobstruída a partir da casa do leme, 
com excepção dos números seguintes:  

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

7.02 n.º 3 
2.º parágrafo 

Visão desobstruída no eixo normal de visão 
do timoneiro 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 n.º 5 Grau de transparência mínimo N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

7.03 n.º 7 Paragem dos sinais de alarme N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

 n.º 8 Comutação automática a outra fonte de 
energia 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

7.04 n.º 1 Comando das máquinas principais e dos 
sistemas de governo 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

7.04 n.º 2 Comando da máquina principal Se as casas do leme tiverem sido concebidas 
para a condução por radar por uma única 
pessoa: N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado 
comunitário após * se a inversão de marcha 
puder ser obtida directamente; N.S.T., o mais 
tardar aquando da emissão ou renovação do 
certificado comunitário após *** para as outras 
máquinas 

7.09 Sistema de alarme N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

1.º parágrafo Casas do leme rebaixáveis N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 
Na ausência de dispositivo de rebaixamento 
automático: N.S.T., o mais tardar aquando da 
emissão ou renovação do certificado comunitário 
após * 

 2.º 
e 3.º parágrafos 

 N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

                                                 
*  Quarenta e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
**  Vinte e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
***  Dezoito anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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 CAPÍTULO 8  

8.01 n.º 3 Apenas motores de combustão interna que 
utilizem combustíveis com um ponto de 
inflamação superior a 55° C 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ∗ 

8.02 n.º 1 Protecção das máquinas contra um arranque não 
intencional 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ∗∗ 

 n.º 4 Protecção de elementos das máquinas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

8.03 n.º 2 Dispositivos de controlo N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 n.º 3 Protecção automática contra velocidade 
excessiva 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 sec. 5 Concepção das aberturas para a passagem 
dos veios 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

8.05 n.º 1 Reservatórios de aço para os combustíveis 
líquidos 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

8.05 n.º 2 Fecho automático das válvulas dos 
reservatórios 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

 n.º 3 Nenhum reservatório de combustível a 
vante da antepara de abalroamento 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 n.º 4 Nenhum reservatório de combustível ou seu 
suporte por cima dos motores ou dos tubos 
de escape 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

Até essa data, a evacuação segura dos 
combustíveis deve ser garantida por 
dispositivos adequados. 

 n.º 6 
 3.º a 
5.º períodos 

Instalação e dimensões dos tubos de 
ventilação e dos tubos de ligação 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 n.º 7 Dispositivo de fecho accionável a partir do 
convés 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 n.º 9 
1.º período 

Indicadores de nível legíveis até ao 
nível de enchimento máximo 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão 
ou renovação do certificado comunitário 
após ** 

 n.º 13 Vigilância do nível de enchimento não 
só para as máquinas principais mas 
também para os outros motores 
necessários à navegação segura da 
embarcação 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão 
ou renovação do certificado comunitário 
após * 

                                                 
∗  Vinte e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
∗∗  Dezoito anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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8.06 Armazenamento de óleo de 
lubrificação, tubagens e acessórios 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão 
ou renovação do certificado comunitário 
após ∗ 

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 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão 
ou renovação do certificado comunitário 
após * 

8.08 n.º 8 Simples sistema de fecho insuficiente para 
ligar os porões adaptados para servirem de 
tanques de lastro aos encanamentos de 
esgoto 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ∗∗ 

8.08 n.º 9 Dispositivos de medição para os esgotos do 
porão 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

8.09 n.º 2 Instalações para a recolha de águas com 
óleo e de óleos usados 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após **

8.10 n.º 3 Limite de emissão de 65 dB(A) para as 
embarcações amarradas 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ∗∗∗ 

   

   

 CAPÍTULO 9  

9.01 n.º 1 
2.º período 

Apresentação dos documentos 
correspondentes à comissão de inspecção 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

9.01 n.º 2 
2.º período 

Planos de comutação a bordo para o quadro 
principal, o quadro da instalação de 
emergência e os quadros de distribuição  

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 n.º 3 Temperaturas ambientes interiores e 
temperaturas no convés 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

9.02 n.ºs 1 a 3  Sistemas de alimentação de energia 
eléctrica 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

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

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

9.05 n.º 4 Secção dos condutores de ligação à massa N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

                                                 
∗  Quarenta e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
∗∗  Dezoito anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
∗∗∗  Vinte e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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9.11 n.º 4 Ventilação eficaz de compartimentos, 

armários ou caixas fechadas onde estão 
instalados acumuladores 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

9.12 Instalações de conexão N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

9.12 n.º 3 
 alínea b) 

Instalação adequada para o controlo do 
isolamento em relação à massa munida de 
um alarme óptico e acústico 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

9.13 Dispositivos de corte de emergência N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

9.14 Material de instalação N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

9.14 n.º 3 
2.º período 

Proibição dos interruptores unipolares nas 
lavandarias, lavabos e casas de banho 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

9.15 n.º 2 Secção mínima de 1,5 mm² por cabo N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 n.º 10 Cabos que interligam as casas do leme 
rebaixáveis 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

9.16 n.º 3 
2.º período 

Segundo circuito N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

9.19 Sistemas de alarme e de segurança para as 
instalações mecânicas 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

9.20 Instalações electrónicas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

9.21 Compatibilidade electromagnética N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

                                                 
*  Vinte e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
**  Dezoito anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
***  Quarenta e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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 CAPÍTULO 10  

10.01 Ferros, amarras e cabos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

10.02 n.º 2
 alínea a) 

Certificado para os cabos e outros cordames 
de amarração 

Primeiro cabo a ser substituído na embarcação: 
N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 
Segundo e terceiro cabos: ** 

10.03 n.º 1 Norma europeia Em caso de substituição, o mais tardar em * 

 n.º 2 Adequação para incêndios de Categoria A, 
B e C 

Em caso de substituição, o mais tardar em * 

 n.º 4 Relação entre o conteúdo de CO2 e a 
dimensão do local 

Em caso de substituição, o mais tardar em * 

10,03a Sistemas permanentes de extinção de 
incêndios em zonas de alojamento, casas do 
leme e zonas de passageiros 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

10.03b Sistemas permanentes de extinção de 
incêndios nas casas das máquinas, casas das 
caldeiras e casas das bombas 

Os sistemas permanentes de extinção de 
incêndios a CO2 instalados antes 
de 1 de Outubro de 1985 podem continuar a ser 
utilizados até à emissão ou renovação do 
certificado comunitário após ***, desde que 
satisfaçam as prescrições do artigo 13.03 do 
Anexo II da Directiva 82/714/CEE. 

10.04 Aplicação da norma europeia às baleeiras N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

10.05 n.º 2 Coletes de salvação insufláveis N.S.T., o mais tardar aquando da emissão 
ou renovação do certificado comunitário 
após  

Os coletes de salvação presentes a bordo 
um dia antes de **** podem ser utilizados 
até à renovação do certificado comunitário 
após * 

                                                 
* Dezoito anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
** Vinte e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
*** Quarenta e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
**** Dois anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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 CAPÍTULO 11  

11.02 n.º 4 Equipamento dos bordos exteriores dos conveses 
e trincanizes e dos postos de trabalho 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

11.04 Trincanizes 1Emissão ou primeira renovação do certificado 
após **, se a largura for superior a 7,30 m 

1105 n.º 1 Acesso aos postos de trabalho N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

n.ºs 2 e 3 Portas e acessos, saídas e vias de circulação que 
incluam diferenças de nível superiores a 0,50 m 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

 n.º 4 Escadas nos postos de trabalho ocupados de 
forma permanente 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

11.06 n.º 2 Saídas e saídas de emergência N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

11.07 n.º 1 
2.º período 

Dispositivos de subida N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 n.ºs 2 
 e 3 

 N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

11.10 Tampas de escotilha N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

11.11 Guinchos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após *** 

11.12 n.ºs 2 
a 6 e 8 
a 10 

Gruas: placa do fabricante, cargas máximas 
admissíveis, dispositivos de protecção, cálculos 
demonstrativos, inspecção por peritos, 
certificados a bordo 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

11.13 Armazenamento de líquidos inflamáveis N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

                                                 
* Vinte e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
1 Esta disposição aplica-se às embarcações cuja quilha tenha sido colocada 2 anos após a data 

de entrada em vigor da presente directiva às embarcações em serviço, nas seguintes 
condições: 

 Em caso de renovação de toda a zona dos porões, devem ser respeitadas as prescrições do 
artigo 11.04; 

 Em caso de transformações que afectem todo o comprimento da zona do trincaniz e 
modifiquem a largura livre do trincaniz: 

 a) O artigo 11.04 deve ser respeitado, quando a largura livre do trincaniz deva ser reduzida 
para um nível de 0,90 m ou a largura livre acima desse nível deva ser reduzida; 

 b) A largura livre do trincaniz, até ao nível de 0,90 m, ou a altura livre acima desse nível, 
existentes antes da transformação, não devem ser reduzidas se as suas dimensões forem 
inferiores às prescritas no artigo 11.04. 

** Quarenta e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
*** Dezoito anos após a datade entrada em vigor da presente directiva. 
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 CAPÍTULO 12  

12.01 n.º 1 Alojamentos para as pessoas que vivem 
habitualmente a bordo 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

12.02 n.º 3 Situação dos pavimentos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 n.º 4 Salas de estar e quartos de dormir N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

12.02 n.º 5 Ruído e vibrações nos alojamentos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 n.º 6 Altura livre para a posição de pé nos 
alojamentos 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 n.º 8 Superfície de solo disponível nas salas de 
estar comuns  

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 n.º 9 Volume das salas e quartos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 n.º 10 Volume de ar por pessoa N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 n.º 11 Dimensões das portas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 n.º 12  
 alíneas a) 
 e b) 

Disposição das escadas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 n.º 13 Condutas de gases ou líquidos perigosos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

12.03 Instalações sanitárias N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

12.04 Cozinhas N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

12.05 Instalação de água potável N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

12.06 Aquecimento e ventilação N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

12.07 n.º 1 
2.º período 

Outras instalações dos alojamentos N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

                                                 
*  Quarenta e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
**  Vinte e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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 CAPÍTULO 15  

 Embarcações de passageiros Ver artigo 8.º da presente directiva 

 CAPÍTULO 15a  

 Embarcações de passageiros à vela Ver artigo 8.º da presente directiva 

 CAPÍTULO 16  

16.01 n.º 2 Guinchos especiais ou dispositivos de 
acoplamento equivalentes 

N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 n.º 3 
último período 

Prescrições para as instalações de comando N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

 CAPÍTULO 17  

 Estruturas flutuantes Ver artigo 8.º da presente directiva 

 CAPÍTULO 21  

 Embarcações de recreio Ver artigo 8.º da presente directiva 

 CAPÍTULO 22b  

22b.03 Segundo comando de governo independente N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após ** 

 

                                                 
*  Quarenta e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
**  Vinte e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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Artigo 24a.03 

Derrogações aplicáveis aos veículos aquáticos cuja quilha tenha sido colocada antes 
de 1 de Janeiro de 1985 

1. Para além das disposições do artigo 24a.02, os veículos aquáticos cuja quilha tenha sido 
colocada antes de 1 de Janeiro de 1985 estão também isentos das disposições a seguir 
enunciadas, nas condições descritas na coluna 3 do quadro a seguir apresentado, desde que a 
segurança da embarcação e da sua tripulação esteja assegurada de qualquer outro modo 
adequado. 

2. No quadro a seguir apresentado: 

– O termo "N.S.T.": significa que a disposição não se aplica aos veículos aquáticos que já 
estejam em serviço, salvo se as partes em causa forem substituídas ou transformadas, ou 
seja, que a disposição se aplica apenas aos veículos aquáticos Novos, às partes Substituídas 
e às partes Transformadas. Se algumas partes existentes forem substituídas por peças de 
substituição da mesma tecnologia e do mesmo tipo, tal não constitui uma substituição ("S") 
na acepção das presentes disposições transitórias. 

– A expressão "emissão ou renovação do certificado comunitário": significa que a 
disposição deverá estar satisfeita aquando da emissão ou da renovação do certificado 
comunitário após *. Se o certificado expirar entre * e um dia antes de **, a disposição só é 
obrigatória a partir de **. 

 
Artigo e 
número 

CONTEÚDO PRAZO E  
OBSERVAÇÕES 

 CAPÍTULO 3  

3.03 n.º 1 Anteparas de abalroamento estanques N.S.T. 

3.03 n.º 2 Alojamentos, instalações de segurança N.S.T. 

3.03 n.º 5 Aberturas nas anteparas estanques N.S.T. 

3.04 n.º 2 Superfícies das bancas N.S.T. 

3.04 n.º 7 Nível de pressão acústica máxima admissível 
nas casas das máquinas 

N.S.T. 

                                                 
*  Dois anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
**  Três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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 CAPÍTULO 4  

4.01 Distância de segurança N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

4.02 Bordo livre N.S.T. 

 CAPÍTULO 6  

6.01 n.º 3 Requisitos relativos ao sistema de governo N.S.T. 

 CAPÍTULO 7  

7.01 n.º 2 Nível de pressão acústica máxima admissível 
na casa do leme  

N.S.T. 

7.05 n.º 2 Controlo das luzes de sinalização N.S.T. 

7.12 Casas do leme rebaixáveis 

 

N.S.T. 

 CAPÍTULO 8  

8.01 n.º 3 Proibição de determinados combustíveis 
líquidos 

N.S.T. 

8.04 Tubos de escape dos motores N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário 

8.05 n.º 13 Dispositivo de alarme para o nível de 
enchimento de combustível 

N.S.T. 

8.08 n.º 2 Presença de bombas de esgoto N.S.T. 

8.08 n.ºs 3 
e 4 

Diâmetro dos encanamentos de esgoto e 
caudal mínimo das bombas de esgoto 

N.S.T. 

8.08 n.º 5 Bombas de esgoto auto-ferrantes N.S.T. 

8.08 n.º 6 Presença de ralos N.S.T. 

8.08 n.º 7 Dispositivo de fecho automático para o pique 
tanque de ré 

N.S.T. 

8.10 n.º 2 Ruído produzido pelas embarcações N.S.T. 

 CAPÍTULO 9  

9.01 n.º 2 Documentos relativos às instalações 
eléctricas 

N.S.T. 

9.01 n.º 3 Configuração das instalações eléctricas N.S.T. 

                                                 
* Treze anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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9.06 Tensões máximas admissíveis N.S.T. 

9.10 Geradores e motores N.S.T. 

9.11 n.º 2 Acumuladores N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

9.12 n.º 2 Interruptores, aparelhos de protecção N.S.T., o mais tardar aquando da emissão ou 
renovação do certificado comunitário após * 

9.14 n.º 3 Comutação simultânea N.S.T. 

9.15 Cabos N.S.T. 

9.16 n.º 3 Iluminação nas casas das máquinas N.S.T. 

9.17 n.º 1 Quadros de comando das luzes de 
sinalização 

N.S.T. 

9.17 n.º 2 Alimentação das luzes de sinalização N.S.T. 

 CAPÍTULO 10  

10.01 n.º 9 Âncoras equipadas com guinchos N.S.T. 

10.04 n.º 1 Baleeiras conformes com a norma N.S.T. 

10.05 n.º 1 Bóias salva-vidas conformes com a norma N.S.T. 

10.05 n.º 2 Coletes de salvação conformes com a norma N.S.T. 

 CAPÍTULO 11  

11.11 n.º 2 Segurança dos guinchos N.S.T. 

 CAPÍTULO 12  

12.02 n.º 13 Condutas de gases ou líquidos perigosos N.S.T. 

 

Artigo 24a.04 

Outras derrogações 

Se for difícil, em termos práticos, aplicar as prescrições do presente Capítulo após a expiração das 
disposições transitórias, ou se essa aplicação der lugar a custos excessivamente elevados, a 
comissão de inspecção pode conceder derrogações às referidas prescrições, com base nas 
recomendações do Comité. Essas derrogações devem ser mencionadas no certificado comunitário. 

                                                 
*  Vinte e três anos após a data de entrada em vigor da presente directiva. 
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Apêndice I 

S I N A L I Z A Ç Ã O  D E  S E G U R A N Ç A  
 

Esquema n.° 1 

Entrada proibida 
a pessoas não 
autorizadas 

 

 

Cor: 
vermelho/branco/preto

Esquema n.° 2 

É proibido o uso 
de fogo e de 
chama nua e é 
proibido fumar 

 

Cor: 
vermelho/branco/preto

Esquema n.° 3 

Extintor 

 

Cor: vermelho/branco 
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Esquema n.º 4 

Perigo geral 

 

Cor: preto/amarelo 

Esquema n.° 5 

Mangueira de 
incêndio 

 

Cor: vermelho/branco 

Esquema n.° 6 

Instalação de 
combate a 
incêndios 

 

Cor: vermelho/branco 

Esquema n.° 7 

Usar 
equipamento de 
protecção 
acústica 

 

Cor: azul/branco 
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Esquema n.° 8 

Estojo de 
primeiros 
socorros 

 

Cor: verde/branco 

 

Os símbolos utilizados na realidade podem diferir ligeiramente dos apresentados no presente 
apêndice, ou ser mais pormenorizados do que estes últimos, desde que o significado não seja 
alterado e que as diferenças e modificações em causa não os tornem incompreensíveis. 
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Apêndice II 

I N S T R U Ç Õ E S  A D M I N I S T R A T I V A S  

N.º 1: Exigências relativas à capacidade de desvio e viragem 

N.º 2: Exigências relativas à velocidade máxima prescrita, à capacidade de paragem e à 
capacidade de navegação em marcha a ré 

N.º 3: Exigências relativas aos sistemas e dispositivos de acoplamento para os veículos aquáticos 
destinados a empurrar um conjunto rígido de veículos aquáticos ou a serem empurrados 
num tal conjunto 

N.º 4: Medição do ruído 

N.º 5: Âncoras especiais de massa reduzida 

N.º 6: Resistência das janelas estanques 

N.º 7: Exigências relativas aos dispositivos automáticos de aspersão 

N.º 8: Emissão do certificado comunitário 

N.º 9: Reservatórios de combustível nos veículos aquáticos flutuantes 

N.º 10: Espessura mínima do casco dos batelões 

N.º 11: Instalações de recolha dos óleos usados 

N.º 12: Embarcação com capacidade de assegurar a sua própria propulsão 

N.º 13: Sistema de alarme de incêndio adequado 

N.º 14: Prova da flutuabilidade, do adornamento e da estabilidade das partes cindidas da 
embarcação 

N.º 15: Equipamento das embarcações que têm de ser exploradas com a tripulação mínima 

N.º 16: Cabos 

N.º 17: Visibilidade da casa do leme 
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ANEXO III 

Aspectos em que é possível estabelecer prescrições técnicas adicionais aplicáveis às embarcações 
que naveguem em vias navegáveis interiores das Zonas 1 e 2 

 

As prescrições técnicas complementares adoptadas por um Estado-Membro, em conformidade com 

o n.º 1 do artigo 5.º da presente directiva, relativas às embarcações que operem nas zonas 1 e/ou 2 

do território desse Estado-Membro limitam-se aos seguintes domínios: 

 

1. Definições 

 

- Necessárias para a compreensão das prescrições adicionais. 

 

2. Estabilidade 

 

- Reforço da estrutura 

- Certificado/atestado de uma sociedade de classificação reconhecida 

 

3. Distância de segurança e bordo livre 

 

- Bordo livre 

- Distância de segurança 
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4. Estanquidade das aberturas do casco e das superestruturas 

 

- Superestruturas 

- Portas 

- Janelas e clarabóias 

- Escotilhas de porão 

- Outras aberturas (tubos de ventilação, tubos de escape, etc...) 

 

5. Equipamento 

 

- Ferros e amarras 

- Luzes de sinalização 

- Sinais sonoros 

- Agulha de marear 

- Radar 

- Instalações de radiocomunicações 

- Equipamentos de salvação 

- Disponibilidade de cartas náuticas 

 

6. Disposições complementares para as embarcações de passageiros 

 

- Estabilidade (força do vento, critérios) 

- Equipamentos de salvação 

- Bordo livre 

- Distância de segurança 

- Visibilidade da casa do leme 
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7. Comboios e transporte de contentores 

 

- Ligação empurradores-batelão 

- Estabilidade da embarcação ou dos batelões que transportam contentores 
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ANEXO IV 

Aspectos em que é possível a redução das  
prescrições técnicas aplicáveis às embarcações 

que naveguem em vias navegáveis interiores das Zonas 3 e 4 

A redução das prescrições técnicas adoptada por um Estado-Membro, em conformidade com o n.º 7 

do artigo 5.º da presente directiva, para as embarcações que navegam exclusivamente nas vias da 

zona 3 ou 4 no território desse Estado-Membro limitar-se-á aos seguintes domínios: 

 

Zona 3 

- Ferros, amarras e cabos, incluindo o comprimento das amarras 

- Velocidade (em marcha a vante) 

- Equipamentos de salvação colectivos 

- Estatuto de compartimento 2 

- Visibilidade da casa do leme 

 

Zona 4 

- Ferros, amarras e cabos, incluindo o comprimento das amarras 

- Velocidade (em marcha a vante) 

- Equipamentos de salvação 

- Estatuto de compartimento 2 

- Visibilidade da casa do leme 

- Segundo sistema de propulsão independente 
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ANEXO V 
 

MODELOS DE CERTIFICADOS COMUNITÁRIOS  
PARA EMBARCAÇÕES DE NAVEGAÇÃO INTERIOR 

 
Parte I  

MODELO DE CERTIFICADO COMUNITÁRIO PARA EMBARCAÇÃO DE 
NAVEGAÇÃO INTERIOR 

 
CERTIFICADO COMUNITÁRIO PARA EMBARCAÇÃO DE NAVEGAÇÃO INTERIOR 

(Espaço reservado ao emblema do Estado) 
 

DESIGNAÇÃO DO ESTADO 

CERTIFICADO N.º .................................................................................................................  

  Local, data 

  ....................................................................  

   Comissão de Inspecção 

   ...............................................................  

   

   ...............................................................  

   (Assinatura) 

Observações: 
 
A embarcação apenas pode ser utilizada para a navegação em virtude do presente certificado enquanto se encontrar no 
estado descrito no certificado. 
Na eventualidade de modificação ou reparação importante, a embarcação deve ser objecto de uma inspecção especial 
antes de efectuar qualquer nova viagem. 
O proprietário da embarcação, ou o seu representante, deve comunicar a uma Comissão de Inspecção qualquer eventual 
mudança no nome ou na propriedade da embarcação, bem como qualquer alteração da arqueação ou do número oficial, 
número de registo ou porto de origem, e remeter a essa comissão o certificado de inspecção, com vista à sua alteração. 

 
Selo 
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Certificado No .............  da Comissão de Inspecção de............................. ...................................... 
 1. Nome da embarcação 

 
 2. Tipo de embarcação 

 
 3. Número oficial 

 4. Nome e endereço do proprietário 
 
 

 5. Local e número de registo 
 
 

 6. Porto de origem 

 7. Ano de construção 
 
 

 8. Designação e localização do estaleiro 

 9.  O presente certificado substitui o certificado n.º ..................................  emitido em..............................  pela Comissão de 
Inspecção de  

 10.  A embarcação atrás designada 
............................................................. após inspecção efectuada em*) ..............................................................  

 visto o certificado emitido em *) ..............................................  

 pela Sociedade de Classificação reconhecida................................................................  
  é reconhecida apta a navegar 

– nas vias comunitárias da(s) zona(s) (*) 
............................................................................................................................. 
– nas vias da(s) zona(s) (*) 
................................................................................................................................................... 
 em .....(designação dos 
Estados(*))...................................................................................................................................... 
 com excepção de 
.................................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
– nas seguintes vias em: (designação do Estado (*)) 
........................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

  com o calado máximo autorizado e o equipamento a seguir indicado 
 

 11. A validade do presente certificado expira em............................  
 

 *) 

 

 *) 

 Modificação(ões) no(s) número(s): .................... 

 Novo texto:......................................................................................................................................................................  

   

   
.............................................................................................................................................................................  
A presente página foi substituída. 

 Local, data................................................................................  Comissão de Inspecção 

    ................................................................................  

                  

    ............................................................
    (Assinatura) 

_______________________ 

 *) Riscar o que não interessa 

 
Selo 
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Certificado No .......................  da Comissão de Inspecção de …………………………  
 12.  O n.º do certificado (1), o n.º oficial (2), o n.º de registo (3) e o n.º de arqueação (4) estão indicados, com os símbolos 

correspondentes, nos seguintes locais da embarcação 
1 ..................................................................................................................................................................................  
 
2 ..................................................................................................................................................................................  
 
3 ..................................................................................................................................................................................  
 
4 ..................................................................................................................................................................................  
 
 

 13.  O calado máximo autorizado é indicado em ambos os costados da embarcação 

 – por duas – ......................................... – marcas de calado*). 

 – pelas marcas superiores de arqueação*). 

 Estão marcadas duas escalas de calado*). 
As escalas de arqueação a ré servem de escalas de calado: são completadas, para tal efeito, por números que indicam os 
calados*). 
 

 14. Sem prejuízo das restrições *) mencionadas nos pontos 15 e 52, a embarcação está apta a 

1. empurrar*) 4. propulsionado de braço dado *)  
1.1 em formação rígida*) 5. rebocar*)  
1.2 com articulação guiada*) 5.1 embarcações desprovidas de meios de propulsão*)  
2. ser empurrada*) 5.2 embarcações motorizadas*)  
2.1 em formação rígida*) 5.3 apenas para montante*)  
2.2 à cabeça de uma formação rígida *) 6. ser rebocada*)  
2.3 com articulação guiada*) 6.1 como embarcação motorizada*)  
3. propulsionar de braço dado*) 6.2 como embarcação desprovida de meios de propulsão *) 
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Modificação(ões) no(s) número(s): .................... 

 Novo texto:......................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 A presente página foi substituída. 

 Local, data................................................................................  Comissão de Inspecção 

   ................................................................................  

   ............................................................ ..
   (Assinatura) 

_______________________ 

 *) Riscar o que não interessa 
 
 

 
Selo 
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Certificado No...........................  da Comissão de Inspecção de …………………………  
 15.  Formações admitidas 

1. A embarcação está autorizada a propulsar as seguintes formações: 

 Esquema Restrições resultantes dos capítulos 5 e 16 

  Dimensões máx. Sentido da navegação e condição de carga Secção imersa   
  m para MONTANTE para JUSANTE máxima em m2 Observações  

 n.º comp. boca carregada t vazia carregada t vazia para 
montante 

para jusante   

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

Explicação dos  esquemas: 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Outras formações : 

o. Stb. 

 empurrador embarcação automotora barcaça  
 2. Acoplamentos:  
 Tipo de acoplamentos: .........................................................  Número de acoplamentos por costado: ...........................................  
 Número de cabos de acoplamento: ......................................  Comprimento de cada cabo de acoplamento: .................................  
 Resistência à ruptura por acoplamento longitudinal: ......... kN Número de voltas de cabo: ........................................ 
 Resistência à ruptura por cabo de acoplamento:................. kN 

 *) 

 
 *) 

 Modificação(ões) no(s) número(s): .................... 
 Novo texto:...............................................................................................................................................................................................................................  
   
  ...................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................  
A presente página foi substituída. 

 Local, data .............................................................................................................. Comissão de Inspecção 
 
 
 
 
    .........................................................................................................  
   
    .........................................................................................................  
     (Assinatura) 
 
 
_______________________ 
 *) Riscar o que não interessa 

 
Selo 
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Certificado Nº ……………………... da Comissão de Inspecção de ……………………… 
 16.  Certificado de arqueação n.º...................  do serviço de arqueação de ............................................... ......................................  

17a. 

17b. 

Comprimento máx. m 

Comprimento L m 

 18a. Boca máx. m 

18b. Boca B   m 

 19. Calado máximo m  20. Bordo livre cm 
 
  

 21.  Porte bruto/Deslocamento *)  
   
  t/m3*) 

 22. Número de passageiros:  23. Número de camas para passageiros: 
 

 24.  Número de compartimentos estanques  
 
   
   

 25. Número de porões  26. Tipo de cobertura das escotilhas 
 

 27.  Número de máquinas propulsoras 
principais 
 

 28. Potência total da propulsão principal 
    
 kW 

 29. Número de hélices principais 
 

 30.  Número de molinetes de vante  31. Número de molinetes de ré 

 dos quais ..................... a motor  dos quais ................. a motor 

 32.  Número de gatos de reboque  33. Número de guinchos de reboque 

dos quais ................................ a motor 

 34.  Sistema de governo     

  Número de portas do leme 
principal 

 Comando do leme principal 

 

 – manual *)  

– eléctrico *)  

 – eléctrico/hidráulico *) 

– hidráulico *)  

  Outros sistemas: sim/não*) Tipo: 
  

  Leme de flanking 

 sim/não*) 

 Comando do leme de flanking:  – manual *)  

 – eléctrico *)  

 – eléctrico/hidráulico *)  

 – hidráulico *)  

  Sistema de governo de 
vante 

 sim/não*) 

 – leme de proa*)  

 – leme de proa activo a 
reacção*)  

 – outro sistema*) 

 – Comando à distância 

  sim/não*) 

 Accionamento à distância 

 sim/não*) 

 35.  Instalações de esgoto 
Capacidade total Número de bombas  Débito Número de bombas 
calculada de esgoto motorizadas  de esgoto manuais 

   l/min ....  ................................   l/min..........  

 *) 

 

 *) 

 Modificação(ões) no(s) número(s): .................... 
 Novo texto:................................................................................................................................................................................  
  .......................................................................................................................................................................................  
  .......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................  
A presente página foi substituída. 

 Local, data.....................................................................................  Comissão de Inspecção 
    .....................................................................................
   
 
 
    .....................................................................................
     (Assinatura) 
_______________________ 
 *) Riscar o que não interessa 

 
Selo 
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Certificado No ....................... da Comissão de Inspecção de …………………………  
 36.  Número e posição dos órgãos de fecho referidos nos n.ºs 10 e 11 do artigo 8.08 

 

 

 

 

 37.  Ferros    

  Número de ferros de proa  Massa total dos ferros de proa  Número de ferros de popa  Massa total dos ferros de 
popa 

   ........................    ..........................  kg   ...........................    ..........................  kg 
 38.  Amarras    

  Número de amarras de 
proa 

 Comprimento de cada amarra
 

 Resistência à ruptura de cada 
amarra 

  

   ........................   ..........................  m   ...........................  kN   

  Número de amarras de 
popa 

 Comprimento de cada amarra
 

 Resistência à ruptura de cada 
amarra 

  

   ........................   ..........................  m   ...........................  kN   

 39.  Cabos de amarração    

  1.º cabo: comprimento m e resistência à ruptura ...........................................................  kN   

  2.º cabo: comprimento m e resistência à ruptura ...........................................................  kN   

  3.º cabo: comprimento m e resistência à ruptura ...........................................................  kN   

 40.  Cabos de reboque  

  ..........  de……… m de comprimento e com uma resistência à ruptura de……. ...........  kN   

  ..........  de……… m de comprimento e com uma resistência à ruptura de ……. ..........  kN   

 41.  Sinais ópticos e sonoros 
As luzes, bandeiras, balões, flutuadores e avisadores sonoros para sinalização da embarcação e emissão dos sinais 
ópticos e sonoros prescritos pelos regulamentos da autoridade de navegação em vigor nos Estados-Membros encontram-
-se a bordo, tal como as luzes de emergência independentes da rede de bordo para as luzes de amarração prescritas pelos 
regulamentos da autoridade de navegação em vigor nos Estados-Membros.  

 *) 

 
 *) 

 Modificação(ões) no(s) número(s): .................... 
 Novo texto:......................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  
A presente página foi substituída. 

 Local, data................................................................................  Comissão de Inspecção 
    ................................................................................
   

    ............................................................
     (Assinatura) 

_______________________ 

 *) Riscar o que não interessa 

 
Selo 
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Certificado No  da Comissão de Inspecção de …………………………  
 42.  Outros equipamentos 

retenida Ligação fónica – bidireccional alternada*) 

prancha de embarque com corrimão  – bidireccional simultânea/telefone*)  
  – ligação interna de serviço por radiotelefonia*) 
croque   Instalação de 
  radiotelefonia –  rede embarcação – embarcação 
estojo de primeiros socorros  – rede informações náuticas 
   – rede embarcação – autoridade portuária 
par de binóculos 
letreiro relativo ao salvamento 
 de náufragos 

recipientes resistentes ao fogo Gruas – de acordo com o n.º 9 do art.º 11.12*) 
   – outras gruas com carga útil até 2000 kg *) 

escada de embarque – escada do portaló*) 
 43.  Instalações de 

combate a 
incêndios 
 

 Número de extintores portáteis 
……….. 

 Instalações fixas Sprinkler Não Número*) ......  

Outras instalações fixas Não Número*) ......  

   Número de bombas de incêndio  Número de bocas de incêndio  Número de mangueiras de incêndio 
   A bomba de esgoto motorizada substitui uma bomba de incêndio    Sim/Não*) 
 44.  Meios de salvação 

 Número de bóias de salvação 
 

.................................................Um colete de salvação para cada pessoa normalmente a bordo. 

.................................................Outros meios de salvação nas embarcações de passsageiros*) ...........................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  

 Uma baleeira com um jogo de remos, um cabo de amarração, um bartedouro*) 

 Meios de salvação colectivos nas embarcações de passageiros*)....................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  

 45.  Adaptação especial da casa do leme para a condução por radar por uma única pessoa: 

 Aprovada para condução por radar por uma única pessoa*). 
 *) 

 
 *) 

 Modificação(ões) no(s) número(s): .................... 
 Novo texto:......................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  
A presente página foi substituída. 

 Local, data................................................................................  Comissão de Inspecção 
    ................................................................................  
   

    ............................................................
     (Assinatura) 

_______________________ 

 *) Riscar o que não interessa 

 
Selo 
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Certificado No ....................... da Comissão de Inspecção de …………………………  
 46.  Modos de exploração em conformidade com os requisitos da legislação nacional ou internacional relativa à tripulação** 
 47.  Equipamento da embarcação em conformidade com o artigo 23.09 

 A embarcação (está)*/(não está)* em conformidade com o (n.º 1.1)*/(n.º 1.2)* do artigo 23.09 
 

  Indicação da tripulação mínima em conformidade com os 
requisitos da legislação nacional ou internacional** 

 Indicação dos modos de exploração em conformidade 
com a rubrica 46 

 
 

      

      

      

  

 48.  Indicação da tripulação mínima para as embarcações não abrangidas pelas prescrições estabelecidas ao abrigo da 
regulamentação nacional ou internacional** 

 

   Indicação dos modos de exploração  
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Observações e condições particulares: 
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
 

 *) 

 
 *) 

 Modificação(ões) no(s) número(s): .................... 
 Novo texto:......................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  
A presente página foi substituída. 

 Local, data................................................................................  Comissão de Inspecção 
    ................................................................................  
   

    ............................................................  
     (Assinatura) 

_______________________ 

 *)   Riscar o que não interessa 
 **)  Os Estados-Membros podem decidir aplicar requisitos da legislação nacional ou internacional, ou não estabelecer 

quaisquer requisitos. 

 
Selo 
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Certificado No  da Comissão de Inspecção de …………………………  

 49.  Prorrogação/renovação*) da validade do certificado*) Inspecção periódica/especial*) 

 A Comissão de Inspecção vistoriou a embarcação em ......................... *). 
 Um atestado datado de ..........................................  da Sociedade de Classificação reconhecida 
   
 foi apresentado à Comissão de Inspecção*). 
 O motivo dessa inspecção/atestado *) foi: 
  ........................................................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................................................ 

 Visto o resultado da inspecção/do atestado *), o período de validade do certificado é mantido/prorrogado *) 

 até  . ..................................  
  , ........................................................................  
 (Local) (data) 
    ................................................................................  
    Comissão de Inspecção 
    ................................................................................  
 ______________________  (Assinatura) 

 *) Riscar o que não interessa 
49.  Prorrogação/renovação*) da validade do certificado*) Inspecção periódica/especial*) 

 A Comissão de Inspecção vistoriou a embarcação em ......................... *). 
 Um atestado datado de ..........................................  da Sociedade de Classificação reconhecida 
  .............................................................................................................................................................................  
 foi apresentado à Comissão de Inspecção*). 
 O motivo dessa inspecção/atestado *) foi: 
  ........................................................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................................................ 

 Visto o resultado da inspecção/do atestado*), o período de validade do certificado é mantido/prorrogado*) 

 até  . ..................................  
  , ........................................................................  
 (Local) (data) 
    ................................................................................  
    Comissão de Inspecção 
    ................................................................................  
 ______________________  (Assinatura) 

 *) Riscar o que não interessa 

 

 49.  Prorrogação/renovação*) da validade do certificado*) Inspecção periódica/especial*) 

 A Comissão de Inspecção vistoriou a embarcação em ......................... *). 
 Um atestado datado de ..........................................  da Sociedade de Classificação reconhecida 
  .............................................................................................................................................................................  
 foi apresentado à Comissão de Inspecção*). 
 O motivo dessa inspecção/atestado *) foi: 
  ........................................................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................................................ 

 Visto o resultado da inspecção/do atestado*), o período de validade do certificado é mantido/prorrogado*) 

 até  . ..................................  
  , ........................................................................  
  (Local) (data) 
    ................................................................................  
    Comissão de Inspecção 
    ................................................................................  
 ______________________  (Assinatura) 

 *) Riscar o que não interessa 

Selo 

Selo 

Selo 
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Certificado No ....................... da Comissão de Inspecção de …………………………  
 49. Prorrogação/renovação*) da validade do certificado*) Inspecção periódica/especial*) 

 A Comissão de Inspecção vistoriou a embarcação em ......................... *). 
 Um atestado datado de ..........................................  da Sociedade de Classificação reconhecida 
  .............................................................................................................................................................................  
 foi apresentado à Comissão de Inspecção*). 
 O motivo dessa inspecção/atestado *) foi: 
  ........................................................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................................................ 

 Visto o resultado da inspecção/do atestado*), o período de validade do certificado é mantido/prorrogado*) 

 até  . ..................................  
  , ........................................................................  
 (Local)  (data) 
    ................................................................................  
    Comissão de Inspecção 
    ................................................................................  
 ______________________  (Assinatura) 

 *) Riscar o que não interessa  
 49.  Prorrogação/renovação*) da validade do certificado*) Inspecção periódica/especial*) 

 A Comissão de Inspecção vistoriou a embarcação em ......................... *). 
 Um atestado datado de ..........................................  da Sociedade de Classificação reconhecida 
  .............................................................................................................................................................................  
 foi apresentado à Comissão de Inspecção*). 
 O motivo dessa inspecção/atestado *) foi: 
  ........................................................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................................................ 

 Visto o resultado da inspecção/do atestado*), o período de validade do certificado é mantido/prorrogado*) 

 até  . ..................................  
  , ........................................................................  
 (Local)  (data) 
    ................................................................................  
    Comissão de Inspecção 
    ................................................................................  
 ______________________  (Assinatura) 

 *) Riscar o que não interessa 
 49.  Prorrogação/renovação*) da validade do certificado*) Inspecção periódica/especial*) 

 A Comissão de Inspecção vistoriou a embarcação em ......................... *). 
 Um atestado datado de ..........................................  da Sociedade de Classificação reconhecida 
  .............................................................................................................................................................................  
 foi apresentado à Comissão de Inspecção*). 
 O motivo dessa inspecção/atestado *) foi: 
  ........................................................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................................................ 

 Visto o resultado da inspecção/do atestado*), o período de validade do certificado é mantido/prorrogado*) 

 até  . ..................................  
  , ........................................................................  
 (Local)  (data) 
    ................................................................................  
    Comissão de Inspecção 
    ................................................................................  
 ______________________  (Assinatura) 

 *) Riscar o que não interessa 

Selo 

Selo 

Selo 
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Certificado No .......................  da Comissão de Inspecção de …………………………  

 50.  Atestado relativo às instalações de gás liquefeito 

 As instalações de gás liquefeito a bordo foram inspeccionadas pelo perito*)........................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................................................................ 

 visto o relatório de aprovação de ..........................................................................*) estão conformes com as condições prescritas. 

 As instalações compreendem os aparelhos seguintes: 

 

 Instalação N.º de série Tipo Marca Modelo Localização  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  O presente atestado é válido até.................................................................................................................................................................. 
 

  , ....................................................................................  
 (Local)  (Data) 

   ................................................................................................................................ 
  Comissão de Inspecção 

  ............................ 

  Perito*) 

    ................................................................................................................................ 

   (Assinatura) 

 *) 

 

 *) 

 Modificação(ões) no(s) número(s): .................... 
 Novo texto:.................................................................................................................................................................................................. 
  ........................................................................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 
A presente página foi substituída. 

 Local, data..............................................................................................  Comissão de Inspecção 
    ............................................................................................ 
    

    ............................................................................................ 

     (Assinatura) 

_______________________ 
 *) Riscar o que não interessa 

Selo 

Selo 
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Certificado No ....................... da Comissão de Inspecção de ..........................  
 51.  Prorrogação do atestado relativo às instalações de gás liquefeito 

 A validade do atestado relativo às instalações de gás liquefeito 
 de  é prorrogada até............................................................  
 – no seguimento da inspecção periódica pelo perito.......................................................................................................  
 – visto o relatório de aprovação de ......................................................  
 

  , ........................................................................  
 (Local)  (Data) 

    ................................................................................  
   Comissão de Inspecção 

   

    ................................................................................  
  (Assinatura) 

 

 51. Prorrogação do atestado relativo às instalações de gás liquefeito 

 A validade do atestado relativo às instalações de gás liquefeito 
 de  é prorrogada até............................................................  
 – no seguimento da inspecção periódica pelo perito.......................................................................................................  
 – visto o relatório de aprovação de ......................................................  
 

  , ........................................................................  
 (Local)  (Data) 

    ................................................................................  
   Comissão de Inspecção 

   

    ................................................................................  
   (Assinatura) 

 

 51.  Prorrogação do atestado relativo às instalações de gás liquefeito 

 A validade do atestado relativo às instalações de gás liquefeito 
 de  é prorrogada até............................................................  
 – no seguimento da inspecção periódica pelo perito.......................................................................................................  
 – visto o relatório de aprovação de ......................................................  
 

  , ........................................................................  
 (Local)  (Data) 

    ................................................................................  
   Comissão de Inspecção 

   

    ................................................................................  
   (Assinatura) 

 

Selo 

Selo 

Selo 



 

 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 13 
ANEXO V DG C III   PT 

Certificado No ....................... da Comissão de Inspecção de ..........................  
 52.  Anexo ao certificado n.º ..................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  

 *) 

 

 *) 

 Modificação(ões) no(s) número(s): .................... 
 Novo texto:......................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
A presente página foi substituída. 

 Local, data................................................................................  Comissão de Inspecção 
    ........................................................................  
    
    ......................................................  
     (Assinatura) 

_______________________ 
 *) Riscar o que não interessa 

    Segue na página*) ................................................................ 

 

 Fim do certificado de visita*) 
 

______________________ 

Selo 
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Parte II 
 

MODELO DE CERTIFICADO COMUNITÁRIO SUPLEMENTAR PARA  

EMBARCAÇÃO DE NAVEGAÇÃO INTERIOR 

 
Anexo ao atestado de navegabilidade para o Reno n.º …………………………………. Página 1 

CERTIFICADO COMUNITÁRIO SUPLEMENTAR PARA 

EMBARCAÇÃO DE NAVEGAÇÃO I NTERIOR 

(Espaço reservado ao emblema do Estado) 

NOME DO ESTADO 

Designação e endereço da autoridade emissora do certificado suplementar 

1. Nome da embarcação: ……………………………………………………………………………….. 
2. Número oficial da embarcação: ……………………………………………………………………… 
3. Local e número de registo: …………………….…………….….…………….…............................... 
4. País e/ou porto de registo:(1) ………………………………………………………………………..... 
5. Por força do atestado de navegabilidade para o Reno n.º………………………………………........... 

 de ……………………………………….. válido até ………………………………………………... 
6. na sequência da inspecção efectuada por ……………………………….....………………………… 

 …………………………………………. em ……………………………………………............... 
7. a embarcação supra é considerada apta para a navegação por via interior na(s) zona(s) da Comunidade 

Europeia................................................................................................................................................. 
8.  O presente certificado suplementar é válido até …………………....…............................................... 
9. Emitido em ……………………..……..………....……., em (data) ……………................................. 

10.   
……………………………………. 

  A autoridade competente 

  ……………………………………. 
  (Assinatura) 

______________ 

(1) Riscar o que não se aplica 
 

 

Carimbo 
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Página 2  Anexo ao atestado de navegabilidade para o Reno n.º …………..................……………… 
 

Zona e/ou via navegável (1)  

4 3 2 1  

com porão 

fechado 
     

11. 

Bordo livre 

(cm) 
com porão 

aberto 
     

12. Derrogações ao atestado de navegabilidade para o Reno n.º 

………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

13. As observações do atestado de navegabilidade para o Reno relativas ao número de membros da 

tripulação não se aplicam. 

14. Por força do atestado de navegabilidade para o Reno n.º 

…………..……………………………………… 

 de ……………………………..………….. válido até ……………………………………………….....… 

 na sequência da inspecção efectuada por ………………………………….....…………………....……… 

 …………………………………………………. em …………………..………………………................. 

 a validade do presente certificado suplementar é prolongada / renovada (1) até …………….......………… 

 ……………………………………………….. …………………………………………………................ 
  Feito em …………………..……............………….., em (data) ………………………………………………........... 

 

 ……………………………………...... 

 A autoridade competente 

 ……………………………………...... 
 (Assinatura) 

_________________ 

(1) Riscar o que não se aplica 
____________________ 

 

Carimbo
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Parte III 
 

MODELO DE CERTIFICADO COMUNITÁRIO PROVISÓRIO 

PARA EMBARCAÇÃO DE NAVEGAÇÃO INTERIOR 

Certificado comunitário provisório*) / Certificado de aprovação provisório*) 

 
N.º ................. 

  1.  Nome da embarcação 

 

 

 2. Tipo de embarcação 

 
 3. Número oficial 

  4.  Nome e endereço do proprietário 

 

 
  5.  Comprimento L/ LF

*) .............................  Número de passageiros .......................  

 Número de camas*).............................  
  6.  Indicações relativas à tripulação:............................................................................................................................ 

 

  6.1  Modos de exploração em conformidade com os requisitos da legislação nacional ou internacional** 
  6.2  Equipamento da embarcação em conformidade com o artigo 23.09 

 A embarcação (está)*/(não está)* em conformidade com o (n.º 1.1)*/(n.º 1.2)* do artigo 23.09 

 

   Indicação da tripulação mínima em conformidade com 

os requisitos da legislação nacional ou internacional**

 Indicação dos modos de exploração em conformidade 

com o ponto 6.1 
  

        

    .........................................................................   ...........    ...........    ...........   

    .........................................................................   ...........    ...........    ...........   

   

  

6.3. 

 

Indicação da tripulação mínima para as embarcações não abrangidas pelas prescrições estabelecidas ao abrigo da 

regulamentação nacional ou internacional**................................................................................................................... 

  7.  Instalações de gás liquefeito 

 O atestado é válido até ………………………………………………………  
  8.  Condições particulares  
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  9.  Transporte de matérias perigosas – ver casa separada*) 
  10.  Validade 

................................................. O certificado provisório*) / o certificado de aprovação provisório*) é válido até 
para a navegação*) / para uma única viagem*)  (Data) 

 A embarcação é reconhecida apta a navegar:  

– nas vias comunitárias da(s) zona(s) (*) 

................................................................................................................................. – nas vias da(s) zona(s) (*) 

...................................................................................................................................................... 

– em: (designação dos 

Estados(*))........................................................................................................................................... 

 com excepção de: 

........................................................................................................................................................................................

. 

 – nas seguintes vias em: (designação do Estado) (*)) 

................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................

. 
  11.   ....................................., ...................................  

  Local Data 
  ..........................................................................  
   Autoridade competente para o certificado de 

aprovação provisório 
 
    
 
 
   ....................................  

 Assinatura 
  
 
_______________________ 
 *)  Riscar o que não interessa 
 **) Os Estados-Membros podem decidir aplicar 

requisitos da legislação nacional ou internacional, ou 
não estabelecer quaisquer requisitos. 

  .................................... ,.................................... 
  Local Data 
  .......................................................................... 
   Comissão de Inspecção 

 
  

   ..................................... 
  Assinatura 

Selo Selo 
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 9. Transporte de matérias perigosas 
 
(Indicar se a embarcação satisfaz as prescrições nacionais ou internacionais, caso existam) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE REGISTO DOS CERTIFICADOS COMUNITÁRIOS 

PARA EMBARCAÇÕES DE NAVEGAÇÃO INTERIOR 

 

 

Autoridade competente/Comissão de Inspecção .................  

 

 

Registo dos certificados comunitários para embarcações de navegação interior 

 

 

Ano.....................  

 

 

 

 

 



 

 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 2 
ANEXO VI DG C III  PT 

(Página da esquerda) 

Certificado comunitário  

para embarcações  

de navegação interior 

 

Nome da embarcação

 

Número oficial 
 

Proprietário 
 

Registo da embarcação 
 

Tipo de embarcação 

n.º dia mês   nome endereço Local n.º  
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(Página da direita) 

Porte bruto segundo o certificado de arqueação 
ou deslocamento volumétrico*) 

Percurso Averbamentos relativos a inspecções 
suplementares, retirada e anulação do 

certificado de inspecção 

Certificado comunitário para 
embarcações de navegação interior 

válido até 

 
Outras observações 

data do 
certificado de 

arqueação 

marca de 
arqueação 

t/m3 de a    

        

*) Na falta de certificado de arqueação, dar uma estimativa do porte bruto ou do deslocamento volumétrico. 
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ANEXO VII 

Sociedades de classificação 

 

ÍNDICE 

 

Parte I: Critérios para o reconhecimento de sociedades de classificação 

Parte II: Procedimentos para o reconhecimento de sociedades de classificação 

Parte III: Lista das Sociedades de Classificação reconhecidas 
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Parte I 

Critérios para o reconhecimento de sociedades de classificação 

Uma sociedade de classificação reconhecida ao abrigo do artigo 10.º da presente directiva, deve 
satisfazer todos os seguintes critérios: 

(1) A sociedade de classificação deve poder comprovar que dispõe de vasta experiência na 
avaliação do projecto e construção de embarcações de navegação interior, incluindo as que 
transportam mercadorias perigosas. A sociedade de classificação deverá dispor de um sistema 
global de regras e regulamentações relativas ao projecto, construção e inspecção periódica das 
embarcações de navegação interior, incluindo as que transportam mercadorias perigosas, 
publicadas pelo menos em alemão, inglês, francês ou neerlandês, e continuamente 
actualizadas e melhoradas através de programas de investigação e desenvolvimento. Estas 
regras e regulamentações não devem ser incompatíveis com o direito comunitário e os 
acordos internacionais em vigor. 

(2) A sociedade de classificação deve publicar anualmente o registo das embarcações que 
classificam. 

(3) A sociedade de classificação não deverá ser controlada por armadores, empresas, ou 
quaisquer outras entidades comercialmente implicadas no projecto, construção, equipamento, 
manutenção, exploração ou seguro de embarcações, nem deve o seu rendimento depender 
substancialmente de uma só entidade comercial. 

(4) A sede, ou uma filial da sociedade de classificação que tenha poderes de deliberação e de 
acção em todos os domínios que lhe incumbem no quadro dos regulamentos que regem a 
navegação interior, deverá estar localizada num Estado-Membro. 

(5) A sociedade de classificação e os respectivos peritos deverão ter uma boa reputação no sector 
da navegação interior. Os peritos devem poder comprovar um elevado grau de competência, 
devendo agir sob a responsabilidade da sociedade de classificação. 

(6) A sociedade de classificação deverá dispor de pessoal técnico suficiente para o número de 
tarefas e de navios classificados, para efectuar trabalhos de gestão, apoio, controlo, inspecção 
e investigação e para velar pela actualização permanente das qualificações e das regras e 
regulamentações. Assegurará ainda a presença de inspectores pelo menos num Estado-
-Membro. 
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(7) A sociedade de classificação deve reger-se por um código de deontologia. 

(8) A sociedade de classificação é gerida e administrada de modo a garantir a confidencialidade 
das informações solicitadas por um Estado-Membro. 

(9) A sociedade de classificação está apta a fornecer informações pertinentes aos Estados-
-Membros. 

(10) A direcção da sociedade de classificação deve definir e documentar a sua política, objectivos 
e empenho no que se refere à qualidade e assegurar que essa política seja entendida, aplicada 
e mantida a todos os níveis da sociedade de classificação. 

(11) A sociedade de classificação deve elaborar, aplicar e actualizar um sistema de qualidade 
interno eficaz, baseado nos elementos pertinentes das normas de qualidade internacionalmente 
reconhecidas e em conformidade com as normas EN 45004 (organismos de inspecção) e 
EN 29001, segundo a interpretação dada pelas disposições da IACS relativas à 
regulamentação da certificação dos sistemas de garantia da qualidade. Este sistema de 
garantia da qualidade deve ser certificado por um organismo independente reconhecido pela 
administração do Estado no qual a sociedade de classificação estabeleceu a sua sede ou a filial 
referidas no n.º 4 supra e deve, nomeadamente, garantir que: 

a) As regras e regulamentações da sociedade de classificação sejam estabelecidas e 
mantidas de forma sistemática; 

b) Sejam respeitadas as regras e regulamentações da sociedade de classificação; 

c) Sejam satisfeitos os requisitos relativos aos trabalhos definidos por lei que a sociedade 
de classificação está autorizada a desempenhar; 

d) Sejam definidas e documentadas as responsabilidades, autoridade e inter-relação do 
pessoal cujo trabalho afecta a qualidade dos serviços da sociedade de classificação; 

e) Todo o trabalho seja levado a cabo em condições controladas; 

f) Seja estabelecido um sistema de supervisão que controle as acções e o trabalho 
efectuado pelos inspectores e pelo pessoal técnico e administrativo empregado 
directamente pela sociedade de classificação; 
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g) Os requisitos referentes aos principais trabalhos definidos por lei que a organização está 
autorizada a desempenhar só sejam aplicados ou directamente controlados por 
inspectores próprios seus ou por inspectores de outras sociedades de classificação 
reconhecidas 

h) Seja aplicado um sistema de qualificação dos inspectores e de actualização contínua dos 
seus conhecimentos; 

i) Sejam mantidos registos que comprovem o cumprimento das normas aplicáveis nos 
domínios abrangidos pelos serviços prestados, bem como o bom funcionamento do 
sistema de qualidade; e 

j) Seja criado um sistema global de auditorias internas planeadas e documentadas relativas 
às actividades relacionadas com a qualidade, em todos os locais de trabalho. 

(12) Este sistema de garantia da qualidade deverá ser certificado por um organismo independente 
reconhecido pela administração do Estado no qual a sociedade de classificação estabeleceu a 
sua sede ou a filial referidas no ponto 4 supra. 

(13) A sociedade de classificação obriga-se a adaptar as suas regras e regulamentações, tendo em 
conta as directivas pertinentes da União Europeia e a notificar imediatamente quaisquer 
informações úteis ao Comité. 

(14) A sociedade de classificação deve proceder periodicamente a consultas com as sociedades de 
classificação reconhecidas, a fim de assegurar a equivalência das respectivas normas técnicas 
e da sua aplicação, e deve permitir que colaborem no desenvolvimento das suas regras e/ou 
regulamentações representantes de um Estado-Membro e outras partes interessadas. 



 

 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc  5 
ANEXO VII DG C III   PT 

Parte II 

Procedimentos para o reconhecimento de sociedades de classificação 

A decisão de reconhecer uma sociedade de classificação nos termos do artigo 10.º da presente 
directiva deve ser tomada pela Comissão nos termos do n.º 2 do artigo 19.º da presente directiva. 
Além disso, deve ser respeitado o seguinte procedimento: 

1) O pedido de reconhecimento deve ser apresentado à Comissão pelo representante do Estado 
em que a sociedade de classificação tem a sua sede ou uma filial que tenha poderes de 
deliberação e de acção em todos os domínios que lhe incumbem no quadro dos regulamentos 
que regem a navegação interior. Além disso, os representantes desse Estado devem enviar 
todas as informações e a documentação necessária para verificar se foram respeitados todos os 
critérios para o reconhecimento. 

2) Qualquer membro do Comité pode pedir uma audição da sociedade de classificação em 
questão ou o fornecimento de outras informações. 

3) A revogação do reconhecimento processa-se de um modo semelhante. Qualquer membro do 
comité pode pedir a revogação do reconhecimento. Os representantes do Estado que pede a 
revogação devem apresentar as informações e a documentação que justifiquem o seu pedido. 

4) Quando tomar as suas decisões, a Comissão deve ter em conta as decisões da Comissão 
Central para a Navegação do Reno relativas ao reconhecimento da sociedade de classificação 
em questão. Antes de proceder ao reconhecimento de uma sociedade de classificação que não 
tenha sido reconhecida pela Comissão Central para a Navegação do Reno, a Comissão deve 
consultar o secretariado da Comissão Central. 

5) Na sequência de cada decisão de reconhecimento de uma sociedade de classificação ou de 
revogação do reconhecimento, a lista das sociedades reconhecidas deve ser alterada. 

6) A Comissão deve informar as sociedades de classificação em questão das suas decisões. 
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Parte III 

Lista das sociedades de classificação reconhecidas 

 
Com base nos critérios enunciados nas Partes I e II, são actualmente reconhecidas, ao abrigo do 
artigo 10.º da presente directiva, as seguintes sociedades de classificação: 
 

1) Bureau Veritas 

2) Germanischer Lloyd 

3) Lloyd’s Register of Shipping. 

 
Até serem reconhecidas em conformidade com as Partes I e II, as sociedades de classificação que 
tenham sido reconhecidas e autorizadas por um Estado-Membro nos termos da Directiva 94/57/CE 
do Conselho, de 22 de Novembro de 1994, relativa à regras comuns para as organizações de vistoria 
e inspecção dos navios e para as actividades relevantes das administrações marítimas 1 apenas são 
actualmente reconhecidas, ao abrigo do artigo 10.º da presente directiva, no que respeita aos navios 
que naveguem exclusivamente nas vias navegáveis desse Estado-Membro. 
 
 

 

 

                                                 
1  JO L 319 de 12.12.1994, p. 20. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 2002/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 324 de 29.11.2002, 
p. 53). 
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ANEXO VIII 

Regras para a realização das inspecções 

Artigo 1.º 

Se a autoridade competente verificar, durante uma inspecção, que o certificado que se encontra a 
bordo não é válido ou que os dados nele referidos não correspondem à embarcação, mas que a não 
validade do certificado ou a não correspondência dos dados não representam um perigo manifesto, 
o proprietário da embarcação ou o seu representante deverá tomar todas as medidas necessárias para 
sanar a situação. A autoridade que emitiu o certificado ou que o renovou pela última vez deverá ser 
notificada no prazo de 7 dias. 

Artigo 2.º 
 
Se verificar, durante a inspecção referida no n.º 1, que o certificado não se encontra a bordo ou que 
a embarcação representa um perigo manifesto, a autoridade competente poderá imobilizar a 
embarcação até que tenham sido tomadas as medidas necessárias para sanar a situação. 
A autoridade competente poderá igualmente prescrever medidas que permitam à embarcação, 
eventualmente após a realização da operação de transporte, navegar sem perigo até um local onde 
possa ser inspeccionada e reparada. A autoridade que emitiu o certificado ou que o renovou pela 
última vez deverá ser notificada no prazo de 7 dias. 
 

Artigo 3.º 
 
Um Estado-Membro que imobilize uma embarcação, ou notifique o respectivo proprietário da sua 
intenção de o fazer caso não sejam corrigidas as anomalias detectadas, notificará num prazo de 7 
dias a autoridade competente do Estado-Membro que emitiu o certificado ou que o renovou pela 
última vez da medida que adoptou ou tenciona adoptar. 
 

Artigo 4.º 
 
Qualquer decisão ao abrigo do disposto na presente directiva no sentido de imobilizar uma 
embarcação deve ser devidamente fundamentada. Esta decisão deverá ser notificada imediatamente 
aos interessados, com a indicação das vias de recurso e respectivos prazos previstos na legislação 
em vigor nos Estados-Membros. 
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ANEXO IX 
 
 

Prescrições para sinais luminosos, instalações de radar e indicadores de variação de guinada 
 

Índice 

 

Parte I: Prescrições relativas à cor e intensidade luminosa das luzes de bordo e à 
homologação dos faróis de sinalização para a navegação interior 

Parte II: Prescrições relativas às condições de ensaio e homologação dos faróis de sinalização 
para a navegação interior 

Parte III: Prescrições mínimas e condições de ensaio dos equipamentos de radar para a 
navegação interior 

Parte IV: Prescrições mínimas e condições de ensaio dos indicadores da velocidade angular 
para a navegação interior 

Parte V: Prescrições relativas à instalação e aos ensaios de funcionamento dos equipamentos 
de radar e dos indicadores da velocidade angular para a navegação interior 

Parte VI: Modelo de lista dos institutos de ensaio, dos equipamentos homologados e das 
empresas de instalação aprovadas 
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Parte I 
Prescrições relativas à cor e intensidade luminosa das luzes de bordo e à 

homologação dos faróis de sinalização para a navegação interior 
Sumário 

 
Capítulo 1 Definições 
 
Artigo 1.01 Faróis de sinalização 
  1.02 Luzes de sinalização 

  1.03 Fontes luminosas 

  1.04 Óptica 

  1.05 Filtros 

  1.06 Relação entre IO, IB e t 

 
Capítulo 2 Requisitos das luzes de sinalização 
 
Artigo 2.01 Cor das luzes de sinalização 
  2.02 Intensidade e alcance das luzes de sinalização 

  2.03 Repartição da intensidade luminosa das luzes de sinalização 

 
Capítulo 3 Requisitos dos faróis de sinalização 
 
Artigo 3.01 Requisitos técnicos 
 
Capítulo 4 Ensaio, homologação e marcação 
 
Artigo 4.01 Ensaio do tipo 
  4.02 Procedimento de ensaio 

  4.03 Certificado de homologação 

  4.04 Inspecção 

  4.05 Marcação 

 

 
Apêndice 
 
Modelo do certificado de homologação de faróis de sinalização para a navegação 
interior 
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Capítulo 1 
DEFINIÇÕES 

Artigo 1.01 

Faróis de sinalização 

1. Faróis são os aparelhos que servem para a repartição da luz proveniente de fontes luminosas 
artificiais, incluindo os componentes necessários para filtrar, refractar ou reflectir a luz e para 
fixar ou fazer funcionar as fontes luminosas. 

2. Os faróis para a emissão de sinais a bordo de embarcações são denominados faróis de 
sinalização. 

Artigo 1.02 

Luzes de sinalização 

1. Luzes de sinalização são as emissões de luz irradiadas por faróis de sinalização. 

2. Luz de mastro designa uma luz branca, visível num arco de horizonte de 225.º e que projecta 
uma luz uniforme e contínua em 112.º30' para cada bordo, ou seja, desde a proa até 22.º30' 
para ré do través de cada bordo. 

3. Luz de borda designa uma luz verde a estibordo e uma luz vermelha a bombordo, ambas 
visíveis num arco de horizonte de 112.º30' e que projecta uma luz uniforme e contínua, ou 
seja, desde a proa até 22.º30' para ré do través de cada bordo. 

4. Luz de popa designa uma luz branca, visível num arco de horizonte de 135.º e que projecta 
uma luz uniforme e contínua, ou seja, num sector de 67.º30' para cada bordo a partir da ré. 

5. Luz de popa amarela designa uma luz amarela, visível num arco de horizonte de 135.º e que 
projecta uma luz uniforme e contínua, ou seja, num sector de 67.º30' para cada bordo a partir 
da ré. 
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6. Luz visível em todo o horizonte designa uma luz visível num arco de horizonte de 360.º e que 
projecta uma luz uniforme e contínua. 

7. a) Luz cintilante designa uma luz por impulsos com uma frequência de 40 a 60 impulsos 
por minuto. 

 b) Luz cintilante rápida designa uma luz por impulsos com uma frequência de 100 a 120 
impulsos por minuto. 

Luz cintilante é uma série de impulsos luminosos regulares por unidade de tempo 

 

8. As luzes de sinalização são divididas de acordo com a sua intensidade luminosa em: 

– luz normal; 

– luz clara; 

– luz forte. 

Artigo 1.03 

Fontes luminosas 

As fontes luminosas são equipamentos eléctricos ou não destinados a produzir luz em faróis de 

sinalização. 
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Artigo 1.04 

Óptica 

1. A óptica é o equipamento constituído por elementos de refracção, de reflexão ou de refracção 
e reflexão ópticas, incluindo as suas fixações. Através destes elementos, os raios emitidos por 
uma fonte luminosa são orientados numa nova direcção previamente estabelecida. 

2. Uma óptica colorida é aquela que altera a cor e a intensidade da luz emitida. 

3. Uma óptica neutra é aquela que altera a intensidade da luz emitida. 

Artigo 1.05 

Filtros 

1. Um filtro de cor é um filtro selectivo que altera a cor e a intensidade da luz emitida. 

2. Um filtro neutro é um filtro não-selectivo que altera a intensidade da luz emitida. 
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Artigo 1.06 

Relação entre IO, IB e t 

IO é a intensidade luminosa medida em candelas (cd) da luz eléctrica em tensão nominal. 

IB é a intensidade luminosa de funcionamento em candelas (cd). 

t é o alcance em quilómetros (km). 

 

Em caso, por exemplo, de deterioração da fonte de luz, de sujidade da óptica e de variações de 
tensão da rede de bordo, considera-se IB menor em 25% do que IO. 

Assim: 

IB = 0,75 x IO 

A relação ente IB e t das luzes de sinalização é expressa pela seguinte equação: 

IB = 0,2 x t2 x q-t 

O factor de transmissão atmosférico q é fixado em 0,76, o que equivale a um alcance visual 
meteorológico de 14,3 km. 
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Capítulo 2 
REQUISITOS DAS LUZES DE SINALIZAÇÃO 

Artigo 2.01 

Cor das luzes de sinalização 

1. Às luzes de sinalização aplica-se um sistema de sinais de cinco cores: 
 

– branco, 

– vermelho, 

– verde, 

– amarelo, 

– azul 

 

Este sistema corresponde às Orientações da Comissão Internacional de Iluminação, 
publicação CIE n.º 2.2 (TC-1.6) 1975, "Cores das Luzes de Sinalização". 

As cores correspondem à luz emitida pelos faróis de sinalização. 

2. As linhas-limite das cores e os campos de cores são determinados pelos dados dos pontos de 
encontro dos campos do diagrama de cores, de acordo com a publicação CIE n.º 2.2 (TC-1.6) 
1975 (v. diagrama de cores), do seguinte modo: 

Cor da luz de 

sinalização 

Coordenadas dos pontos de encontro 

 

 Branco............................

x 

y 

0.310 

0.283 

0.443 

0.382 

0.500 

0.382 

0.500 

0.440 

0.453 

0.440 

0.310 

0.348 

 

 Vermelho .......................

x 

y 

0.690 

0.290 

0.710 

0.290 

0.680 

0.320 

0.660 

0.320 

  

 

 Verde .............................

x 

y 

0.009 

0.720 

0.284 

0.520 

0.207 

0.397 

0.013 

0.494 

  

 

 Amarelo .........................

x 

y 

0.612 

0.382 

0.618 

0.382 

0.575 

0.425 

0.575 

0.406 

  

 

 Azul  

x 

y 

0.136 

0.040 

0.218 

0.142 

0.185 

0.175 

0.102 

0.105 
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Diagrama de cores segundo a CIE 

sendo que:  2930 K corresponde à luz de uma lâmpada de incandescência de vácuo; 

  2856 K corresponde à luz de uma lâmpada de incandescência de gás. 
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Artigo 2.02 

Intensidade e alcance das luzes de sinalização 

A tabela seguinte indica os valores-limite autorizados de IO, IB e t (utilização diurna e nocturna) 
consoante a natureza das luzes de sinalização Os valores indicados são aplicáveis à luz emitida 
pelos faróis de sinalização. 

IO e IB são expressos em cd, e t em km. 

Valores-limite 

 Cor da luz de sinalização 

Tipos de luzes de 

sinalização 

Branco Verde/Vermelho Amarelo Azul 

 mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. 

 IO 

normal IB 

 t 

2.7 

2.0 

2.3 

10.0 

7.5 

3.7 

1.2 

0.9 

1.7 

4.7 

3.5 

2.8 

1.1 

0.8 

1.6 

3.2 

2.4 

2.5 

0.9 

0.7 

1.5 

2.7 

2.0 

2.3 

 IO 

claro IB 

 t 

12.0 

9.0 

3.9 

33.0 

25.0 

5.3 

6.7 

5.0 

3.2 

27.0 

20.0 

5.0 

4.8 

3.6 

2.9 

20.0 

15.0 

4.6 

6.7 

5.0 

3.2 

27.0 

20.0 

5.0 

 IO 

forte IB 

 t 

47.0 

35.0 

5.9 

133.0 

100.0 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47.0

35.0

5.9 

133.0 

100.0 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

No entanto, para a utilização diurna da luz cintilante amarela, aplica-se uma intensidade luminosa 
(IO) mínima de 900 cd. 
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Artigo 2.03 

Repartição da intensidade luminosa das luzes de sinalização 

1. Repartição horizontal da intensidade luminosa 

1.1 A intensidade luminosa indicada no artigo 2.02 deve manter-se em todas as direcções úteis no 
plano horizontal através do foco da óptica ou através do centro de gravidade luminoso da 
fonte de luz posicionada correctamente proveniente de um farol de sinalização colocado na 
vertical. 

1.2 As luzes de mastro, de popa e de borda devem ter a intensidade luminosa prescrita, no arco de 
horizonte e nos limites do sector prescrito, até, pelo menos, 5.º das linhas-limite. 

 A partir de 5.º dentro do sector prescrito, a intensidade luminosa pode diminuir, sem 
ultrapassar as linhas-limite, em 50%; a partir deste ponto, deve diminuir gradualmente de 
modo a que, para além de 5.º das linhas-limite do sector, apenas constitua uma luz difusa 
negligenciável. 

1.3 As luzes de borda devem ter a intensidade luminosa prescrita quando na posição paralela ao 
eixo frontal do navio. Neste caso, a intensidade luminosa deve diminuir praticamente até zero 
entre 1.º e 3.º para além do sector de irradiação prescrito. 

1.4 Em faróis de sinalização de cor dupla ou tripla, a repartição da intensidade luminosa deve ser 
uniforme, de modo a que, para além do campo de 3.º em cada lado dos sectores prescritos, 
não seja ultrapassada a intensidade luminosa máxima autorizada nem seja atingida a 
intensidade mínima autorizada. 

1.5 A repartição horizontal da intensidade da luz dos faróis de sinalização deve ser de tal modo 
idêntica em todo o ângulo de irradiação que os valores fotométricos mínimos e máximos da 
intensidade da luz não difiram entre si em mais do que 1,5 vezes. 

2. Repartição vertical da intensidade luminosa 

 Em caso de inclinação do farol de sinalização até ± 5° ou ± 7,5° relativamente à horizontal, a 
intensidade luminosa deve manter-se pelo menos igual a 80% e 60%, respectivamente, da 
intensidade luminosa correspondente a 0.ºde inclinação, não devendo, no entanto, ultrapassar 
em mais de 1,2 vezes a intensidade luminosa a 0.º. 



 

 
13274/1/05 REV 1  SM/jcc 11 
ANEXO IX DG C III   PT 

Capítulo 3 

REQUISITOS DOS FARÓIS DE SINALIZAÇÃO 

Artigo 3.01 

Requisitos técnicos 

1. A construção e os materiais dos faróis de sinalização devem garantir segurança e 
durabilidade. 

2. A intensidade luminosa, as cores das luzes e a sua repartição não devem ser afectadas pelos 
componentes (por exemplo, as juntas) dos faróis de sinalização. 

3. Os faróis de sinalização devem poder ser fixados a bordo de modo simples e na posição 
correcta. 

4. As fontes luminosas devem poder ser substituídas com facilidade. 

Capítulo 4 

ENSAIO, HOMOLOGAÇÃO E MARCAÇÃO 

Artigo 4.01 

Ensaio do tipo 

O ensaio do tipo de acordo com as "Disposições relativas ao ensaio e homologação de faróis de 
sinalização para a navegação interior" destina-se a verificar se os faróis de sinalização e as suas 
fontes luminosas cumprem os requisitos previstos nestas normas. 

Artigo 4.02 

Procedimento de ensaio 

1. O pedido de ensaio do tipo deve ser apresentado pelo requerente à autoridade verificadora 
competente, acompanhado de pelo menos duas cópias dos desenhos e dois exemplares do 
farol, bem como das fontes luminosas necessárias. 
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2. Se o ensaio do tipo não der origem a quaisquer objecções, serão devolvidos ao requerente 
uma cópia dos desenhos apresentados, com a indicação da aprovação, e um dos exemplares 
aprovado. Os duplicados dos documentos e o segundo exemplar do farol ficam com a 
autoridade verificadora. 

3. O fabricante deve esclarecer à autoridade verificadora que os faróis produzidos em série 
correspondem em todos os componentes ao farol sujeito ao ensaio de tipo. 

Artigo 4.03 

Certificado de homologação 

1. Se o ensaio do tipo revelar que os requisitos previstos nestas normas foram cumpridos, o tipo 
é homologado, sendo entregue ao requerente um certificado de homologação baseado no 
modelo do Apêndice com a marcação referida no artigo 4.05. 

2. O detentor do certificado de homologação 

– tem o direito de apor a marcação referida no artigo 4.05 nos diferentes componentes; 

– só pode proceder ao fabrico em conformidade com os desenhos aprovados pela autoridade 
verificadora e segundo as técnicas de construção do farol sujeito ao ensaio de tipo; 

– só pode introduzir alterações aos desenhos e aos tipos homologados com a autorização da 
autoridade verificadora; esta decide também se deve fazer-se apenas um aditamento ao 
certificado de homologação ou se deve ser requerido um novo certificado. 

Artigo 4.04 

Inspecção 

1. A autoridade verificadora tem o direito de retirar faróis de sinalização produzidos em série 
para inspecção. 

2. Se na inspecção se apurarem deficiências graves, a homologação pode ser revogada. 
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Artigo 4.05 

Marcação 

1. Os faróis de sinalização, ópticas e fontes luminosas homologados devem ser marcadas da 
seguinte forma: 

  e . X . YY . nnn 

Em que "  " é o sinal de homologação; 

"X" o Estado em que foi emitida a homologação, sendo: 

1 = Alemanha 18 = Dinamarca 

2 = França 20 = Polónia 

3 = Itália 21 = Portugal 

4 = Países Baixos 23 = Grécia 

5 = Suécia 24 = Irlanda 

6 = Bélgica 26 = Eslovénia 

7 = Hungria 27 = Eslováquia 

8 = República Checa 29 = Estónia 

9 = Espanha 32 = Letónia 

11 = Reino Unido 36 = Lituânia 

12 = Áustria 49 = Chipre 

13 = Luxemburgo 50 = Malta 

17 = Finlândia  

"AA" os dois últimos algarismos do ano de homologação e 

"nnn" o número de homologação emitido pela autoridade verificadora. 
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