
Curso de aplicação da Diretiva de Equipamentos 
sob Pressão 2014/68/UE (PED)

_ Interpretar os requisitos da PED e aplicá-
los à sua organização.

_  Identificar os elementos chave dos 
Requisitos Essenciais de Segurança (RES) 
e entender a sua relação com as normas 
e códigos.

_  Classificar um equipamento e 
identificar a rota de conformidade 
mais apropriada, delimitando as suas 
responsabilidades e as do Organismo 
Notificado certificador,

_  Descrever de forma ampla os conteúdos 
de cada módulo e as aplicações de cada 
um deles,

_  Elaborar a documentação de um 
Expediente Técnico identificando os 
seus conteúdos e propósitos,

_  Explicar os requisitos chave dos módulos 
de um sistema de Qualidade e a 
metodologia de avaliação.

Dirigido a…

Empresas do sector e seus profissionais, 
em geral, todos aqueles implicados no 
projeto, produção, distribuição ou uso dos 
equipamentos sob pressão.

Documentação

No início do curso será entregue um 
dossier com as apresentações e as partes 
relevantes da normativa a estudar. 
Durante o curso serão entregues exercícios 
e informação adicional. No final do 
curso realizar-se-á um exame escrito 
cuja valorização resultará na emissão de 
um certificado de simples assistência ou 
assistência com aproveitamento.   

Requisitos e preparação prévia

Este curso não exige conhecimentos 
prévios na matéria. No entanto, para um 
aproveitamento ótimo, recomenda-se um 
conhecimento básico da temática assim 
como uma leitura prévia da normativa.

Todos os equipamentos e conjuntos sob 
pressão que entrem no âmbito da Diretiva 
deverão ser seguros aquando a sua 
comercialização e colocação em serviço.

Objetivos

Este curso pretende proporcionar aos 
profissionais do sector o conhecimento 
e as capacidades necessárias para 
argumentar os requisitos da Diretiva de 
Equipamentos sob Pressão (PED) com 
clientes, fornecedores e administrações. 

Evitar entender a PED como uma questão 
burocrática e aproveitar a oportunidade 
que oferece como uma mais-valia para 
posicionar a sua organização face aos seus 
competidores.

Neste curso apreenderá a…
_  Entender as Diretivas Europeias: origens, 

objetivos e evolução. Diretivas de 
Novo Enfoque, Alcance Global e Novo 
Alcance, Novo Marco Legislativo.

A Diretiva 2014/68/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Maio de 
2014 relativa à aproximação das legislações dos Estados membros sobre os 
equipamentos sob pressão (PED), determina os requisitos que devem satisfazer os 
equipamentos sob pressão e os conjuntos submetidos a uma pressão máxima 
admissível (PS) superior a 0,5 bar no que respeita ao seu desenho, fabricação e 
avaliação da conformidade. 

Trabalhando juntos 
por um mundo mais 
seguro



Dia 2:

Resumo do dia anterior.

 Exercício 3. Compreensão PED.
_ 06. Análise de Riscos.
_ 07. Requisitos Materiais.
_ 08. Requisitos de ensaios não   
 destrutivos (END).
_ 09. Normas Harmonizadas.
_ 10. Expediente Técnico.
_ 11. Justificação do Cumprimento   
 PED. Uso de códigos de desenho não  
 harmonizados.
_ 12. Notas guia (Guidelines).
_ Resumo do curso e conclusões.
_ Exame.

Formadores

Este curso é administrado por inspetores 
profissionais com um profundo 
conhecimento teórico e ampla experiência 
com a PED.

Duração

2 dias (16 horas).

Custo

495€ (IVA não incluído) por assistente.

Aplica-se um desconto de 10% a partir 
do segundo assistente da mesma 
organização.

Inscrição

E-mail: formacao.energia@lr.org

Mais informação: http://www.lr.org/
inspecao-portugal/formacao

Recomendações para os assistentes

Existe a possibilidade de apresentarem 
casos reais em que tenham surgido 
dúvidas para sua discussão entre grupo. 

Caso algum dos assistentes tenha um 
objectivo ou interesse em questões 
específicas dentro do alcance do curso e 
não contempladas aqui, recomenda-se 
que sejam indicadas ao formador antes do 
início do curso.

Conteúdo

Dia 1:
_ Introdução ao curso e apresentações.
_ 01. Guia general das Diretivas   
 Europeias.
_ 02. Visão general da Diretiva de   
 Equipamentos sob Pressão (PED   
 2014/68/UE). 

 Exercício 1. Classificação de equipamentos.
_ 03. Avaliação da conformidade:   
 módulos de inspeção.
_ 04. Avaliação da conformidade:   
 módulos de qualidade. 

 Exercício 2. Avaliação da conformidade.
_ 05. Requisitos Essenciais de Segurança  
 (RES).
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