


ENQUADRAMENTO

Cientes da necessidade de fomentar uma maior aproximação entre as 
diferentes intervenientes no sector dos Elevadores, a FIPP, o ISEP e a 
OE-Região Norte promovem a realização de um encontro técnico que 
visa a discussão e a troca de conhecimentos entre os diferentes actores. 
Assente num painel de oradores de reconhecido mérito e experiência no 
sector, pretende-se tornar as “1ª Jornadas Técnicas ‒ Elevadores” o ponto 
de partida para futuras iniciativas de promoção e convergência de 
sinergias.

OBJECTIVOS

O principal objectivo é o da troca de ideias e de actualização de conheci-
mentos, devidamente enquadrados pelas questões relacionadas com a 
legislação e a normalização, atendendo à sua tendência evolutiva: 
evolução tecnológica dos equipamentos, eficiência energética, enquadra-
mento com a Lei das acessibilidades, segurança dos técnicos, relaciona-
mento entre empresas e entre empresas e os consumidores (utilizadores), 
não esquecendo o papel fulcral dos municípios e da DGEG. Para a concre-
tização dos objectivos, paralelamente à apresentação das comunicações, 
realizar-se-á uma exposição promovida por organizações do sector.

DESTINATÁRIOS

Os destinatários destas Jornadas são todos os profissionais que exerçam 
actividade no sector: projectistas, promotores imobiliários, construtores 
civis, administrações de condomínios, proprietários, administração central 
e local, entidades fiscalizadoras, alunos e docentes do ensino superior.

PROGRAMA

09:00 > Recepção dos participantes e distribuição de documentação
09:15 > Sessão de abertura
09:45 > Comunicação 1

“O enquadramento legal do sector”
Engº Martins de Carvalho (DGEG)
Comunicação 2
“A normalização no sector da elevação: quadro actual e 
perspectivas a curto/médio prazo”
Engº José Pirralha (Presidente da Comissão Técnica 63 - Elevadores, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes)

10:25 > Período de discussão



10:50 > Pausa para café
11:15 > Comunicação 3

“O desafio do ascensor energeticamente eficiente”
Dr. Miguel Franco (SCHMITT Elevadores, Lda.)
Comunicação 4
“O posicionamento dos ascensores hidráulicos face aos 
ascensores eléctricos sem casa das máquinas”
Engº Jorge Leitão (SICMALEVA - Sociedade de Comércio e Indústria de 
Equipamentos de Elevação, SA.)
Comunicação 5
“Implicações nos ascensores do Dec. Lei 163/2006”
Arqtº Pedro Homem de Gouveia (Câmara Municipal de Lisboa)

12:15 > Período de discussão
12:40 > Intervalo para almoço
14:15 > Comunicação 6

“Segurança de máquinas”
Engº Emanuel Gomes (ACT ‒ Autoridade para as Condições do Trabalho)
Comunicação 7
“A administração profissional de condomínios e o processo de 
gestão dos contratos de manutenção de elevadores”
Dr. António Souto Pereira (APEGAC ‒ Associação Portuguesa de 
Empresas de Gestão e Administração de Condomínios)
Comunicação 8
“Direito de propriedade”
Dra. Cristina Cunha da Mota (Almeida Correia, Ney da Costa e Associados 
‒ Sociedade de Advogados, RL)

15:15 > Período de discussão
15:40 > Pausa para café
16:05 > Comunicação 9

“Reflexão sobre 6 anos de aplicação do Dec. Lei 320/2002, 
perspectivas futuras”
Engº Ricardo Marquês (ANIER - Associação Nacional dos Industriais de 
Elevadores e Escadas Rolantes)
Comunicação 10
“Garantias nos contratos de manutenções de elevadores ‒ a 
perspectiva do consumidor”
Dr. André Regueiro (DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do 
Consumidor)
Comunicação 11
“O processo de inspecções periódicas visto pelos municípios”
Engº José Nunes (Câmara Municipal de Lisboa)

17:10 > Período de discussão
17:35 > Sessão de encerramento

PREÇO

Público em geral > 25€
Docentes do universo IPP > 10€
Alunos do universo IPP > 5€



ORGANIZAÇÃO

www.isep.ipp.pt/jte
_
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