
SUBIR EM 
SEGURANÇA



Quando escolhe uma escada da gama EQUIPLEVA pode estar 
seguro que cada acessório, cada material e cada solução foram 
examinados nos seus mais minuciosos detalhes e  
cuidadosamente desenhados para preservar a sua segurança. 
Isso aplica-se a toda a nossa extensa gama, desde  
Bancos-Escadotes, Escadotes, Escadas, Plataformas de  
Trabalho e ainda a Torres de Andaime.

Para obter a máxima segurança é fundamental o contributo do 
utilizador.

Este documento apresenta a informação essencial do que 
necessita saber no que diz respeito à montagem, à utilização 
correta de escadas e à sua manutenção.

SEGURANÇA EM 
CADA ETAPA
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AS CAUSAS MAIS COMUNS DOS 
ACIDENTES
Conhecer as causas dos acidentes permite-nos atuar na sua prevenção.
O tipo de acidente mais comum com escadas resulta do deslizamento, tanto da 
base para fora, como do topo para os lados - representa cerca de 75% de todos 
os acidentes.
Para escadotes o acidente mais comum é a queda lateral. Resulta da falta de 
estabilidade, provocada principalmente pela cedência do piso e por montagens em 
pisos desnivelados.
Abaixo segue uma lista das causas mais comuns de acidentes, e cuidados a ter 
em conta ao trabalhar com escadas.

Perda de estabilidade:
-  Posicionamento incorreto: Ângulo de inclinação da escada incorreto ou a não abertura completa de um 

escadote.
- Deslizamento da base para fora. Piso escorregadio ou instável.
-  Deslizamento lateral do topo. Superfície superior de contacto frágil ou irregular. Esforços laterais  

provocados por utilização de forças ou tentativas de alcance.
- Condições da escada, como a falta de pés antiderrapantes. 
- Condições do piso (instável, inclinado, escorregadio, contaminado). 
- Condições atmosféricas adversas (vento). 
- Colisão com a escada (um veículo ou uma porta). 
- Escolha incorreta da escada (demasiado pequena).

  Manipulação:
- Transferir a escada em posição de trabalho.
- Montagem e desmontagem da escada, sem procedimentos.
- Carregar utensílios no acesso à escada.

  Escorregar / Tropeçar / Cair:
- Calçado inapropriado.
- Degraus contaminados.
-  Comportamentos de risco (subir dois degraus de cada vez, descer deslizando) 

  Falha estrutural:
-  Condição da escada (degraus danificados, desgaste). 
- Sobrecarga da escada. 

  Riscos elétricos:
- Inevitável do trabalho (falha encontrada).
-  Posicionamento das escadas muito perto de equipamentos  

elétricos (como linhas com tensão).
-  Escadas que danificam equipamentos elétricos (como tampas de proteção ou 

isolamento)
-  Seleção incorreta do tipo de escada para o trabalho em questão (Escada Isolante).
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ESCOLHER O PRODUTO CERTO
Para trabalhar em segurança, é preciso escolher o produto certo para cada tarefa.
Para tal, deve ser avaliada a exigência do trabalho e a frequência da utilização. 

Ensaios de durabilidade: 10.000 ciclos

Ensaio de resistência: 2.250 N de carga

De acordo com a categoria, as escadas são submetidas a ensaios com diferentes critérios.

Ensaios de durabilidade: 50.000 ciclos

Ensaio de resistência: 2.700 N de carga

Nem sempre a Escada é a melhor solução para o trabalho a realizar.
Na presença de pisos pouco nivelados, ou quando for necessário usar ambas as mãos e 
aplicar força, há equipamentos que se tornam mais adequados: Plataformas de Trabalho ou
Torres de Andaime.

Consulte os nossos serviços para o auxiliar na seleção do equipamento correto.

Para uso pontual.
Equipamentos para

tarefas ligeiras.
Cumprem com todas as

normas europeias
aplicáveis.

DOMÉSTICO DOMÉSTICO +
Para uso pouco

frequente, em tarefas
pouco exigentes.

Cumprem com todas as
normas europeias

aplicáveis.

PROFISSIONAL
Para uso frequente, em
tarefas exigentes, no

interior ou exterior.
Cumprem com todas as

normas europeias
aplicáveis.

PROFISSIONAL +
Para uso intensivo, em 

tarefas muito exigentes.
Ultrapassam os requisitos 

exigidos pelas normas 
europeias.

Doméstico Profissional
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FREQUÊNCIA DE USO

DOMÉS.

PROFIS.

DOMÉS.+

PROFIS.+

PONTUAL POUCO
FREQUENTE

MUITO
FREQUENTE INTENSIVO

Categorias das Escadas



POSICIONAMENTO E MONTAGEM

ANTES DE USAR
-  Certifique-se de que tem capacidades físicas para o uso da escada.  

Certas patologias, medicação, consumo de álcool ou drogas podem tornar perigoso o uso de escadas.

-  Quando transportar escadas em barras de tejadilho ou num camião, certifique-se de que o 
equipamento está devidamente acondicionado e amarrado.

-  Inspecione a escada antes e depois de qualquer utilização, para verificar o seu estado.

- É obrigatória uma inspeção periódica regular à escada, no caso de utilização profissional.

-  Certifique-se de que a escada é aconselhada à tarefa em questão. 
Não utilize escadas inadequadas ou danificadas.

-  Remova quaisquer resíduos que tenham contaminado a escada, tais como tinta fresca, lama, óleo, 
neve,...

-  Siga sempre as instruções do equipamento.

COLOCAÇÃO E ELEVAÇÃO DA ESCADA
-  A escada deverá ser elevada numa posição correta, com um 
ângulo de inclinação aproximado de 1/4 ou 75 graus.  
Os escadotes devem ser posicionados completamente abertos.

-  Dispositivos de bloqueio, quando existentes, deverão ser 
verificados antes de qualquer uso.

-  Escadas e escadotes devem apoiar sobre uma base nivelada e 
firme.  
As escadas devem encostar contra uma superfície lisa e resistente.

-  Escadas extensíveis devem ser rebatidas antes de executar o 
reposicionamento.

-  Ao posicionar a escada é importante ter em conta o risco de 
colisão.  
Em zonas de passagem de peões ou veículos e junto a portas ou  
janelas, devem ser tomadas medidas adicionais de segurança,  
como por exemplo, sinalizar e balizar a zona de intervenção.

-  Identificar riscos elétricos na zona de trabalho, tais como,  
fios elétricos suspensos ou outros equipamentos elétricos, 
que possam estar expostos.

-  A escada deve apoiar no solo, sobre os pés de apoio, e nunca 
sobre os degraus.

-  A escada não deve ser apoiada em superfícies escorregadias,  
tais como gelo, superfícies polidas ou superfícies significativamente  
contaminadas.
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USAR O ACESSÓRIO CERTO
A EQUIPLEVA dispõe de uma grande variedade de acessórios para escadas, 
que aumentam a segurança e tornam o trabalho mais confortável e eficiente.
No nosso site - www.equipleva.pt - pode visualizar todas as soluções.

Os apoios de topo ajudam a prevenir o 
deslizamento lateral na parte superior, um dos 
acidentes mais comuns.

Para trabalhos longos, recomenda-se o uso da 
plataforma amovível, que diminui a fadiga e 
aumenta o conforto.

MAIOR SEGURANÇA
Escada Simples
É proibida a remoção da escada simples (secção 
superior), com mais de 3 m de comprimento, nas 
Escadas Extensíveis e Combinadas.

Alargamento da base
As Escadas, cujo comprimento total seja
igual ou superior a 3 m, são obrigatoriamente 
fornecidas com um estabilizador.

Comp. máximo do
estabilizador
= 1.200 mm

3.000 mm>

O corrimão aumenta a segurança e o conforto.
O porta-ferramentas permite libertar as mãos.

O estabilizador e a extensão de pernas evitam 
o deslizamento e aumentam a estabilidade.



A> 2 m

COMO UTILIZAR AS ESCADAS
•  Não exceder a capacidade de carga máxima - 150 kg.

•   Não tentar chegar longe demais. O utilizador deverá manter o tronco dentro dos montantes das 
escadas e ambos os pés no mesmo degrau, ao longo da tarefa.

•  Não utilizar escadas demasiado altas, sem a devida aplicação de medidas extra de estabilização, 
como amarrações ou estabilizadores.

•  Não permanecer nos três degraus do topo de uma escada.

•  Não permanecer nos dois degraus do topo de um escadote sem plataforma.

•  Não permanecer nos quatro degraus do topo da extensão de uma escada tripla combinada.

•  Não permanecer longos períodos de tempo numa escada, sem paragens regulares  
(o cansaço é um risco).

•  Escadas e escadotes devem ser usados apenas para trabalhos leves e de curta duração.

•  Usar escadas não condutoras para trabalhos elétricos.

•  Não usar as escadas no exterior, em condições atmosféricas adversas, como vento forte.

•  Tomar precauções com crianças a brincar perto das escadas.

• Olhar para a escada e agarrá-la firmemente, na subida e na descida.

•  Manter sempre três pontos de contato com a escada, durante a subida, descida e utilização.

•    Subir e descer sempre de frente para a escada

•  Não usar a escada como ponte.

•  Usar calçado adequado para subir as escadas.

•  Não aplicar cargas laterais excessivas.

• As escadas usadas para acesso a níveis superiores devem exceder um metro, no mínimo, o nível  
 a que se pretende aceder.

• Transportar apenas pequenos objetos, leves e fáceis de manipular. 

• Só é permitida a utilização de 1 pessoa sobre a escada.

ESTABILIZAÇÃO / AMARRAÇÃO
Os seguintes tipos de escadas devem ser apenas   
utilizados, quando devidamente apoiados ou 
amarrados:
•  Escadotes com plataforma e apoio de pernas, 

com mais de 2m (até 3 m) de altura na plataforma.
•  Escadotes sem plataforma, com mais de 3m de 

altura (necessita também de estabilizador).
•  Escadas com mais de 3m de comprimento   

(necessita também de estabilizador).

A> 3 m

A> 3 m
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SÍMBOLOS

Apresentamos alguns dos símbolos, reproduzidos no perfil da escada, que 
disponibilizam informação importante ao utilizador, com o objetivo de promover 
a sua Segurança. A sua observação atenta é agora mais importante, devido às 
alterações introduzidas na EN 131, em 1 de janeiro de 2018.

MAX.
150
kg

3) 4) 5)

MAX.=1

6)

65-75°

7)

MIN.
1m

8) 9) 10)

MAX.

11)

12) 13) 14) 15) 16) 17)

18)

K GKG

19) 20) 21)

2)

STOP
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1)

1) Ler as instruções
2) A extensão da escada não pode ser   
 removida
3) Carga máxima - 150 kg 
4) Categoria Profissional
5) Categoria Doméstica
6) Utilização máxima por 1 pessoa
7) Ângulo correto
8) Extensão da escada acima do nível de   
 acesso
9) Ativar mecanismos de bloqueio, se   
 instalados
10) Observar o uso dos estabilizadores
11) Abertura total antes de usar (escadotes)

12) Verificar a posição horizontal dos   
 degraus (escadotes)
13) Não utilizar com degrau partido
14) O solo deve estar livre de contaminação
15) Não colocar o corpo fora da escada
16) O corpo deve ficar virado para a escada
17) Não utilizar a escada como ponte
18) Não executar trabalhos com apoio na   
 escada
19) Não transportar cargas
20) Não usar a escada para aceder a um   
 nível superior
21) Não utilizar a escada em zona com   
 riscos elétricos

ESCADAS E ESCADOTES



VERIFICAR QUE:
- Os montantes não estão danificados.

- Os degraus não estão danificados, em falta ou desapertados.

- Os degraus não estão contaminados.

- As conexões entre os degraus e os montantes não estão danificadas,
  desapertadas ou corroídas.

- Pés de apoio não estão danificados, contaminados, soltos ou corroídos.

- Abertura / fecho e mecanismos de bloqueio não estão danificados,
  desapertados ou em falta.

- As dobradiças não estão danificadas, desapertadas ou corroídas.

- Os acessórios estão corretamente montados e não estão danificados.

- A plataforma não está danificada ou corroída.

ARMAZENAMENTO
As escadas devem ser armazenadas de uma forma adequada para 
prevenir danos.

Atenção - a escada não deve estar exposta a impactos violentos. 

As deformações enfraquecem a estrutura e constituem um risco.

MANUTENÇÃO
Peças aparafusadas podem ser substituídas, de acordo com as respetivas  
instruções de montagem.

As restantes peças só podem ser substituídas por pessoal qualificado e 
autorizado pelo fabricante.

INSPEÇÃO, ARMAZENAMENTO & 
MANUTENÇÃO
Inspecionar sempre a escada antes de a usar. 
Partes danificadas devem ser substituídas.
Escadas avariadas, que não possam ser reparadas, devem ser destruídas.
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PEÇAS DAS ESCADAS / ESCADOTES

PEÇA DA ESCADA: INSPEÇÃO

0 Montantes Quaisquer deformações ou fraturas que afetem a estabilidade e resistência da 
escada devem ser evitadas.

1 Pés / Rodas

Pés antiderrapantes / Rodas devem estar em bom estado e sem 
contaminações de sujidade ou humidade. Devem estar devidamente fixos 
à escada, sem desgaste, não apresentar deformações e com o travão em 
funcionamento (rodas).

2 Conexões dos 
degraus A fixação dos degraus deve estar sólida/intacta.

3 Limitador de 
abertura/fecho

Dobradiças, cintas de nylon ou elementos equivalentes devem estar em bom 
estado. A sua fixação deve ser sólida.

4 Plataforma
A fixação da plataforma deve estar sólida. A plataforma deve bloquear quando 
aberta. Não deve apresentar deformações. O piso, antiderrapante, deve 
apresentar-se limpo.

5 Porta ferramentas 
Apoio de pernas

O porta ferramentas e/ou o apoio de pernas não deve apresentar deficiências. 
A fixação deve ser sólida.

6 Ferragem de ligação 
Dobradiças

A fixação da ferragem de ligação e das dobradiças deve estar sólida. A ferragem 
de ligação não deve ter folga. O bloqueio de segurança deve estar em perfeitas 
condições, não permitindo a remoção de nenhuma secção.

7 Degraus
Os degraus não devem apresentar deformações, fendas ou fraturas que 
afetem a sua resistência. A superfície superior deve manter as características 
antiderrapantes e encontrar-se limpa.

8 Guias, Ganchos, 
etc.

Estes componentes devem estar fixos e não apresentar danos nem 
deformações.

9 Guarda-corpo  
Corrimão

Deve ser avaliada a fixação dos guarda-corpos e dos corrimões. Não são 
admitidas folgas. Não são admitidas fendas de qualquer dimensão.

10 Barras de estrutura As barras horizontais devem estar fixas (sem folgas) e sem deformações

Os acessórios devem ser montados de acordo com as respetivas instruções. A fixação dos acessórios 
deve ser sólida. Os acessórios devem ser utilizados de acordo com a sua função.

ESCADA COMBINADA
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BANCO  
ESCADOTE

PLATAFORMA DE 
TRABALHO

ESCADOTE ESCADA
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SEDE (NORTE)
RUA DE OLIVEIRA E SÁ, 116 
ZONA IND. MAIA I • 4475-263 MAIA
TEL. 22 947 97 64 • comercial@equipleva.pt 

DELEGAÇÃO (SUL)
RUA DA CORTIÇA, 37
AFONSOEIRO • 2870-480 MONTIJO
TEL. 21 231 89 19 • lisboa@rentacesso.pt 


