
 

 

 

N/Ref. 152/12                   Angra do Heroísmo, setembro de 2012 

 

Assunto: REGIME JURÍDICO DO LICENCIAMENTO; INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ASCENSORES; 

MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS, TAPETES ROLANTES E EQUIPAMENTOS SIMILARES. 

 

Caro Associado, 

 

Conheça quais as obrigações legais a que está sujeito a nível ambiental! 

 

Vimos remeter-lhe a informação recebida da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar / 

Direção Regional da Energia, por esta Câmara do Comércio, referente à publicação e entrada 

em vigor do novo Decreto Legislativo Regional (Decreto Legislativo Regional nº 4/2012/A, de 

17 de janeiro) que estabelece as regras a aplicar no registo, manutenção e inspeção de 

ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes destinados ao transporte de 

pessoas (ou seja, dispositivos fixos de transporte de pessoas). 

O Sistema de Certificação Energética de Edifícios dos Açores passou a integrar na sua 

finalidade a manutenção de registo dos dispositivos a que se refere este diploma e a 

acreditação dos técnicos, peritos e entidades que podem assegurar a manutenção e inspeção 

desses dispositivos. 

Cabe assim à Direção Regional da Energia a operacionalização deste novo decreto e é a 

NORMA Açores a entidade inspetora (contatável através do endereço eletrónico 

ei@normazores.com ou telefone nº 296 209 655). 

Em cumprimento com o disposto com o nº 2 do artigo 36º do DLR nº 4/2012/A, de 17 de 

janeiro, foi publicada a Portaria nº 88/2012 de 17 de agosto, que estabelece os montantes das 

taxas a processar pela entidade gestora do SCE e pelos serviços inspetivos acima identificados. 

Os valores de referência das taxas a cobrar pela EI "NORMA Açores", decorrentes dos atos de 

inspeção periódica, inspeção extraordinária e reinspeção, encontram-se disponíveis no sítio da 

internet, com o seguinte endereço eletrónico: http://sce.sram.azores.gov.pt. 

Para qualquer esclarecimento poderá contatar a Direção Regional de Energia através do 

telefone nº 296 304 360, ou através do endereço eletrónico dren@azores.gov.pt. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


