
 

 

Segurança e Saúde  

no Trabalho 
Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos 

Aquisição de máquinas seguras 

 

O que é uma máquina? 

Considera-se máquina todo o equipamento em que uma das partes é móvel em resultado de 
energia obtida de uma fonte externa (eletricidade, combustível,…) ou armazenada (mola, 
peso) e tendo em vista uma aplicação definida. Encontram-se ainda abrangidos por este 
conceito os componentes de segurança, equipamentos intermutáveis, acessórios de 
elevação, dispositivos amovíveis de transmissão mecânica, as instalações complexas e as 
quase-máquinas.  

 

Qual a legislação aplicável às máquinas novas? 

As máquinas quando colocadas no mercado e em serviço pela primeira vez devem observar 
legislação especifica sobre conceção, fabrico e comercialização das mesmas. Este 
documento refere-se às obrigações decorrentes da aplicação da Diretiva “Máquinas”. 

 

Quem deve observar esta legislação? 

Os fabricantes  ou os seus representantes autorizados (importador ou distribuidor), bem 
como as empresas que fabriquem máquinas para uso próprio ou que importem diretamente 
de fora da União Europeia.  

 

Quais as responsabilidades dos projetistas, fabricantes e fornecedores? 

-Certificar-se que a máquina cumpre os requisitos essenciais em matéria de segurança e 
saúde; 

-Existência do processo técnico e sua 
disponibilidade; 

-Manual de instruções (Português); 

-Avaliação da conformidade; 

-Elaborar declaração CE de conformidade; 

-Apor a marcação CE. 
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A marcação CE é uma garantia de segurança? 

Ao apor a marcação CE o fabricante assume que a máquina cumpre com a legislação apli-
cável. O empregador deve garantir que a máquina é segura quando colocada à disposição 
dos trabalhadores nos locais de trabalho.  

 

Quais os principais  riscos das máquinas? 

Nas máquinas é frequente existirem riscos mecânicos: esmagamento, corte, agarramento 
e enrolamento, arrastamento, perfuração, abrasão, ejeção de fluido a alta pressão, são os 
mais significativos. Poderão ainda existir outros riscos: elétricos, térmicos, ruído, vibrações, 
decorrentes dos materiais e substancias processadas, associados à não integração dos 
princípios ergonómicos.  

 

Quais as medidas de segurança que podem se incorporadas nas máquinas?  

Na escolha da máquina é importante que o utilizador verifique se as medidas de redução 
do risco adotado pelo fabricante foram aplicadas de acordo com o método das três etapas: 
integração de segurança no projeto (prevenção intrínseca), medidas de proteção e, por últi-
mo, informação sobre o risco residual (avisos e sinais). 

 

Prevenção intrínseca 

 Evitar ou reduzir tantos fenómenos perigosos quanto possível, pela escolha conveni-
ente de certas características de conceção; 

 Limitar a exposição de pessoas aos fenómenos perigosos, pela redução da necessi-
dade de intervenção do operador nas zonas perigosas. 

 

 

Proteção 

Devem ser utilizados prote-
tores e/ou dispositivos de 
proteção para proteger as 
pessoas contra os riscos 
que a aplicação das técni-
cas de prevenção intrínseca 
não permitem razoavelmen-
te, evitar ou limitar suficien-
temente.  

 

 

 

 

(Fonte: ACT—Autoridade 
para as Condições do Tra-
balho) 
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