
	 	

Regulamento de Produtos da Construção
Norma EN 1090

A norma EN1090-1 especifica os requisitos 
para a Declaração de Prestações das 
características de comportamento 
dos componentes de aço e alumínio 
estruturais, assim como para os Kits 
colocados no mercado como Produtos da 
Construção. A Declaração de Prestações 
cobre as características de fabricação, 
e quando proceda, as características de 
cálculo estrutural. 

O sistema de avaliação e verificação 
das prestações que se deve aplicar é o 
2+, o qual inclui a conformidade com o 
Controlo da Produção em Fábrica (CPF) 
por um organismo notificado, com base 
numa inspeção inicial da fábrica e do 
controlo da produção.

Certificação do CPF alterações mais 
importantes

A norma EN1090-2, a qual define os 
requisitos no início, durante e depois da 
fabricação, tem um alcance mais amplo.

Dos novos conceitos incluídos na norma, 
um dos mais importantes é a classe de 
execução (EXC). 

 A norma estabelece quatro classes de 
execução, desde a classe 1 (EXC1) até à 
classe 4 (EXC4), da menos à mais restritiva. 
Cada classe de execução contém uma 
série de requisitos específicos para a 
execução da fabricação em seu conjunto. 
No caso da classe de execução não ter sido 
determinada pelo fabricante, aplicar-se-á 
a EXC2. Outro dos pontos a ter em conta é 
o processo de soldadura.

As empresas estão obrigadas a 
implementar um sistema de qualidade de 
acordo com a ISO 3834 para a soldadura 
de estruturas de aço e alumínio. Não é 
necessário que este esteja certificado 
por uma terceira parte, mas o seu 
cumprimento deve ser verificado.

O Controlo de Produção em Fábrica 
(CPF) deve compreender os processos 
especiais, tal como o projeto, soldadura 
ou proteção anticorrosiva. O controlo de 
fornecedores deve estar integrado dentro 
do CPF, com a devida independência do 
processo. O sistema de CFP deve consistir 
de procedimentos escritos, inspeções 
periódicas e ensaios e/ou avaliações.

 

O Regulamento de Produtos da
Construção (RPC 305/2011/UE)

O RPC tem como objectivo proporcionar 
às organizações públicas e privadas um 
sistema harmonizado único de modo a:

_  Permitir a comercialização e a livre 
circulação destes produtos na União 
Europeia.

_  Proteger a saúde e a segurança do 
consumidor ou do usuário dos mesmos.

_  Determinar o procedimento a seguir 
pelos fabricantes de modo a obterem a 
marcação CE.

No caso das estruturas metálicas a norma 
de referência é a EN1090-1:2009+A1:2011. 
Esta norma harmonizada forma parte de 
um grupo de normas que rege o cálculo e 
a fabricação de componentes e estruturas 
autoportantes em aço e alumínio não 
contendo regras para o cálculo estrutural 
nem para a fabricação. Estas regras 
encontram-se nas partes pertinentes dos 
Eurocódigos.

Segundo o Regulamento de Produtos da Construção, “todos os produtos fabricados 
para serem incorporados de forma permanente em obras da construção, tanto 
edificação como obra civil, em todo o Mercado interno da União Europeia” devem 
ter marcação CE, sempre que exista normativa Europeia para esse produto em 
concreto. No caso das estruturas metálicas, as normas europeias de referência são 
as EN1090-1, EN1090-2 (aço) e EN1090-3 (alumínio) e a sua marcação passou a ser 
obrigatória a partir de 1 de Julho de 2014. 

Trabalhando juntos 
por um mundo mais 
seguro



_ Ao iniciar um método de produção 
novo ou modificado 
_ Se a produção é alterada para uma 
classe de execução superior

Declaração de Prestações e marcação CE 
pelo fabricante

A declaração deverá ser realizada numa 
língua aceite pelo Estado membro onde o 
produto se destina a ser usado.

Marcação CE: O símbolo CE de 
conformidade aplicar-se-á ao produto, 
à etiquetagem ou aos documentos 
comerciais de acompanhamento uma vez 
o CPF seja certificado por um Organismo 
Notificado.

Todos os dados necessários para a 
determinação das propriedades relevantes 
da estrutura se farão de acordo com a 
normativa vigente no lugar de uso, tais 
como:

_ Tolerâncias dos dados Geométricos

_ Soldabilidade (na medida necessária)

_ Material de resistência (apenas   
 componentes estruturais)

_ Resistência ao fogo e seu   
 comportamento.

_ Libertação de cádmio e seus compostos

_ Emissão de radioatividade 

_ Durabilidade

Quem somos?

A Lloyd’s Register é uma das empresas 
líder a nível mundial na avaliação de 
instalações, equipamentos e produtos de 
acordo com as Normas regulamentárias 
ou voluntárias, especificações e códigos 
técnicos e esquemas internacionalmente 
reconhecidos.

Desde o projeto e nova construção, até à 
sua retirada de serviço, o nosso objectivo 
é oferecer soluções de redução do risco de 
modo a ajudá-lo a garantir a segurança, 
integridade e funcionamentos dos ativos e 
sistemas durante todo o seu ciclo de vida.

A reputação da Lloyd´s Register como 
organismo independente foi construída 
ao longo de mais de 250 anos de 
história. A ausência de acionistas na 
nossa organização, permite-nos ser 
independentes e imparciais em tudo o 
que fazemos.

Nossa presença

A Lloyd´s Register goza de uma 
reputação internacional e é respeitada 
pela qualidade, imparcialidade e 
integridade da sua força de trabalho, 
composta por mais de 8.500 pessoas. Os 
nossos trabalhadores estão suportados 
por uma infraestrutura operacional 
cuidadosamente desenvolvida, a qual está 
presente em mais de 247 escritórios ao 
longo de mais de 171 países.

Os resultados das inspeções, ensaios e 
avaliações devem ser registados. Deve 
ser definido as responsabilidades, 
autoridade e a relação entre o pessoal. Os 
equipamentos de medição e ensaio devem 
ser calibrados e inspecionados. Durante o 
processo de dimensionamento estrutural, 
o sistema de CFP, deve assegurar-se da 
conformidade com as instruções de 
projeto, identificar os procedimentos para 
o controlo dos cálculos e identificar o 
pessoal responsável pelo cálculo. 

Deve ser implementado um procedimento 
de inspeção para assegurar que os 
produtos constituintes estão conformes 
a especificação. Os requisitos de 
traçabilidade depende da classe de 
execução e devem ser cumpridos. 
A fabricação do componente deve 
ser controlada de acordo com as 
especificações indicando a classe de 
execução. Deve ser implementado 
um plano de inspeção e ensaios dos 
componentes fabricados de modo 
a assegurar que se cumprem as 
especificações e devem-se estabelecer 
procedimentos de avaliação do produto 
segundo a tabela 2 da norma EN 1090-1.

Ensaio inicial de Tipo

El ensayo inicial de tipo es el conjunto 
de ensayos u otros procedimientos para 
determinar el comportamiento de las 
muestras de productos representativas 
del tipo de producto. La intención es 
demostrar y evaluar que el fabricante 
tiene la capacidad de proporcionar 
componentes estructurales y kits 
conformes a esta norma. La evaluación se 
refiere a las dos posible tareas realizadas 
por el fabricante:
_ Cálculos de tipo iniciais (CTI) para avaliar 
as capacidades do dimensionamento 
estrutural.
_ Ensaios iniciais de tipo (EIT) para avaliar 
as capacidades do fabricante.

O ensaio inicial de tipo deve ser realizado:
_ No início da produção de um novo 
componente ou do uso de novos produtos 
constituintes.

As nossas equipas incluem 
especialistas com um 
profundo conhecimento e 
compreensão de todos os 
materiais, componentes, 
equipamentos, sistemas, 
comportamentos 
humanos e complexidades 
operacionais 
compreendidas em toda 
a fábrica e instalação de 
grande tamanho.
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