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sentes, por ser um exagero e em nada beneficiar o 
condomínio ou os condóminos;

11. A assinatura e a subscrição da ata da assembleia 
de condóminos poderão ser efetuadas por assina-
tura eletrónica qualificada ou por assinatura ma-
nuscrita, valendo como subscrição a declaração 
do condómino que seja enviada para o administra-
dor por correio eletrónico. Estamos novamente 
numa situação pouco objetiva e que levantará mui-
tas dúvidas futuras, porque os condóminos pode-
rão não enviar para o administrador a declaração 
de subscrição da ata e não está previsto o que este 
deve fazer nesse caso. Enviar carta registada com 
aviso de receção? Espera quantos dias pelo envio 
da declaração antes de enviar a carta?;

12. A partir de agora, os condóminos devem fornecer 
ao administrador os seus dados pessoais, mas, 
mais uma vez, sem qualquer cominação, o que sig-
nifica que, na prática, o administrador vai continuar 
a ter dificuldades em obter, por exemplo, o NIF dos 
condóminos, indispensável para poder instaurar 
uma execução de cobrança;

13. Outra obrigatoriedade para os condóminos é a de 
comunicar ao administrador, no prazo de 15 dias, a 
transmissão da sua fração. Neste caso, o legisla-
dor previu uma cominação;

14. Incompreensivelmente, o legislador veio permitir 
com esta alteração que o dinheiro do fundo comum 
de reserva possa ser utilizado para outro fim que 
não seja a realização de obras de conservação, o 
que nos parece um absurdo, mesmo estando pre-
visto que o dinheiro utilizado seja reposto no prazo 
de 12 meses. Abre-se a porta à utilização indiscri-
minada deste fundo, que é tão difícil de criar e que 
tem como objetivo único a realização de futuras 
obras de conservação, contribuindo para evitar a 
degradação do parque habitacional;

15. Passam a considerar-se abrangidos pelo título 
executivo os juros de mora, bem como as sanções 
pecuniárias, o que é uma grande vantagem para os 
condomínios e respetivos condóminos, por permi-
tir a aplicação de sanções que sejam impulsionado-
ras do pagamento das prestações do condomínio;

16. As assembleias de condóminos por meios de co-
municação à distância passam a ser permitidas em 
geral, deixando de vigorar o regime de exceção 
aprovado no início de 2021, continuando, porém, a 
obrigação do administrador ter de assegurar aos 
condóminos os meios necessários, quando algum 
condómino, fundamentadamente (o que é absolu-
tamente subjetivo) não tenha condições para parti-
cipar através desses meios. 
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da por um controlador 
de segurança.

A solução propor-
cionada pelo batente 
pode ser aplicada à 
proteção de qualquer 
ponto de esmagamen-
to ou corte, como por-
tas automáticas, plataformas elevatórias, prateleiras móveis de arma-
zenamento, mesas de processos operacionais, elevadores de carga e 
todo o tipo de portas industriais.

Tendo em conta as especificações da aplicação, existem diferentes 
perfis de borracha. Quando danificados, estes podem ser rapidamente 
substituídos. 

Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha Enge-
nharia ou visite o website em www.alphaengenharia.pt/PR17

Parceria estratégica OBO Bettermann  
e ATEC
OBO Bettermann – Material para Instalações Eléctricas, Lda.

Tel.: +351 219 253 220 · Fax: +351 219 151 429

info@obo.pt · www.obo.pt

ATEC – Academia de Formação

Tel.: +351 212 107 300 · Fax: +351 212 107 359

info@atec.pt · www.atec.pt

A ATEC e a OBO Bettermann estabeleceram uma 
parceria estratégica para o desenvolvimento de 
cursos de formação na área de Instalação de 
Para Raios. Esta parceria alia a experiência da 
ATEC no campo da formação à experiência da 
OBO Bettermann na produção e comercialização 
de sistemas de proteção contra raios, sobre-
tensão e proteção contra incêndio. A formação 

SSZ: Batente / perfil de segurança  
com um excelente prazo de entrega
Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

O batente de segurança da SSZ é constituído 
por um perfil de alumínio e um perfil de borra-
cha de câmara oca com um elemento de sen-
sor SSZ integrado. A sua montagem é simples 
e rápida, não havendo necessidade de qualquer 
pré-montagem ou uso de adesivos. O batente 
da SSZ pode ser executado sob medida. De no-
tar que, nos batentes de segurança, a defor-
mação de um perfil de borracha é monitoriza-

carateriza-se pela forte aposta na componente prática, com formadores 
experientes e acreditados, com recurso a equipamentos que permitem si-
mular situações reais em contexto formativo.

O curso de Instalação de Para Raios integra a oferta formativa na área 
de Segurança Contra Incêndio em Edifício que a ATEC disponibiliza em par-

ceria com a OBO 
Bettermann e com 
a Acciona Service e 
destina-se a todos 
os profissionais que 
atuem nesta área e, 
em especial, a Téc-
nicos Responsáveis 
pela Comercializa-
ção, Instalação e ou 

Manutenção de Equipamentos e Produtos de Segurança contra Incêndios 
e Edifícios, para obtenção da sua Acreditação pela Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Novos cabos par de cobre
Televés Electrónica Portuguesa, Lda. 

Tel.: +351 229 478 900 · Fax: +351 229 488 719

assistenciatecnica@televes.com ·  www.televes.com

A Televés apresenta ao mercado português os novos cabos par de cobre 
de elevada performance Cat.6a e Cat.7a.

O novo cabo Cat.6a U/UTP privilegia elevadas taxas de velocidade 
de transferência até 10 Gbps e gamas de frequências de utilização até  
500 MHz sobre um condutor sólido 23 AWG. Para instalações mais exi-
gentes o novo cabo par de cobre Cat.7a S/FTP supera todos os requisitos 
de desempenho para 10GBASE-T garantindo larguras de banda superiores.
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Desenvolva as competências dos seus colaboradores com a oferta 
formativa
SEW-EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 231 209 670 

infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

A SEW-EURODRIVE PORTUGAL é uma empresa formadora acreditada 
pela DGERT e o curso de formação “Acionamentos Eletromecânicos – Ins-
peção e Manutenção” obteve, pela Ordem dos Engenheiros, a acreditação 
OE+AcCEdE.

Todas as sessões de formação decorreram das 10 às 17 horas e são as 
seguintes: MOVITRAC® B a 9 de novembro na Mealhada e 29 de junho em 
Lisboa; MOVITRAC® LT a 19 de novembro em Lisboa; MOVIDRIVE® B a 21 de 
setembro na Mealhada e 26 de outubro em Lisboa; MOVIDRIVE® Geração 
C a 28 de setembro na Mealhada; Acionamento Eletromecânicos a 12 de 
outubro na Mealhada; IPOS® Compiler a 3 de outubro na Mealhada; Siste-
mas descentralizados a 19 de outubro na Mealhada.

Os formadores da SEW-EURODRIVE Portugal, Lda., estão todos ha-
bilitados com CAP (Certificado de Aptidão Profissional). Como entidade 
certificada pela Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 
(DGERT), a formação técnica ministrada pela SEW-EURODRIVE Portugal 
possibilita aos clientes o acesso aos apoios públicos para desenvolver 
as competências dos seus colaboradores, nomeadamente no âmbito da 
medida Cheque-Formação. Esta medida constitui uma modalidade de fi-
nanciamento direto da formação a atribuir às entidades empregadoras ou 
aos ativos empregados (para mais informações: Portaria n.º 229/2015, 
de 3 de agosto). A pré-inscrição de participantes deverá ser enviada até 
10 dias antes da data da formação, carecendo a mesma de aprovação, 
a qual ocorrerá no limite até 5 dias antes da data da sessão. O núme-
ro de participantes por sessão está limitado a 12 (exceto MOVI-PLC com 
máximo de 8 participantes) e o número mínimo para se realizarem as 
sessões de formação é de 4 participantes. Outras sessões de formação 
serão realizadas a pedido. No caso da desistência de algum participante 
na formação, e se a sua inscrição for cancelada por escrito até 5 dias úteis 
da data de início do curso, a mesma não será faturada. Se a sua inscrição 
for cancelada com uma antecedência inferior aos 5 dias úteis ou no caso 
de falta de comparência, a inscrição será faturada. Neste caso será per-
mitido que o cliente possa transferir a inscrição para uma nova data, ou 
para outra pessoa da mesma empresa; esta transferência fica válida por 
um período de 6 meses.

  
MOVITRAC® B 29 JUN – 10.00-17.00h SEW - Lisboa

MOVIDRIVE® B 21 SET – 10.00-17.00h SEW - Mealhada

MOVIDRIVE®    Geração C 28 SET – 10.00-17.00h SEW - Mealhada

Acionamentos Eletromecânicos 12 OUT – 10.00-17.00h SEW - Mealhada

IPOS® Compiler 13 OUT – 10.00-17.00h SEW - Mealhada

Sistemas Descentralizados 19 OUT – 10.00-17.00h SEW - Mealhada

MOVIDRIVE® B 26 OUT – 10.00-17.00h SEW - Lisboa

MOVITRAC® B 09 NOV – 10.00-17.00h SEW - Mealhada

MOVITRAC® LT 16 NOV – 10.00-17.00h SEW - Lisboa

BERNSTEIN: Interruptores de posição  
para comutações de baixas correntes
Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

Os contactos elétricos dos novos interruptores 
de posição IN73 e MN78 foram projetados espe-
cialmente para comutações de correntes baixas. 
O interruptor de posição IN73 é um híbrido, uma 
vez que tem componentes de metal e de plás-
tico. A maioria dos componentes sujeitos a es-
forços mecânicos e o sistema de montagem do 
atuador são de metal, garantindo, sem esforço, 
uma vida útil mecânica até 30 milhões de ciclos 
de comutação. Por sua vez, a caixa inferior do 
interruptor de posição é de plástico reforçado 
com fibra de vidro, originando um preço bastan-
te competitivo. Já o interruptor de posição MN78 
é uma versão totalmente metálica, sendo uma 
excelente solução para ambientes agressivos, 
no exterior ou sujeitos a elevados esforços me-
cânicos.

Uma vez que superfícies especiais de contacto 
com componentes em liga são tão importantes 
como a capacidade de autolimpeza em cada co-
mutação, importa referir que ambas as gamas de 
interruptores de posição estão protegidas contra 
jatos de água e imersão, graças às classes de 
proteção IP66 e IP67. Todos os interruptores pos-
suem contactos NF de rutura positiva, de acordo 
com a IEC 60947-5-1. O papel dos interruptores 
de posição mudou completamente nas últimas 
décadas. Nos meados do século 20, os interrup-
tores comutavam correntes até 16 A. Atualmen-
te, as correntes são apenas de alguns mA. Os 
interruptores IN73 e MN78 foram desenvolvidos 
especialmente para responder a este requisito. 

Para mais informações consulte a equipa co-
mercial da Alpha Engenharia ou visite o website 
em www.alphaengenharia.pt/pr1


