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Resistencia mecanica e estabilidade 
Segurança contra incêndio 
Higiene, Saude e Ambiente 
Segurança e acessibilidade na utilização 
Protecção conta o ruido 
Econonomia de energia e isolamento termico 
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Uma das principais preocupações do Regulamento dos Produtos de 
Construção é reduzir de forma significativa os custos dos fabricantes dos 
produtos de construção. Assim sendo, este diploma prevê que os fabricantes 
possam declarar, em certas condições previstas nas especificações técnicas 
harmonizadas ou por decisão da Comissão, um dado nível ou classe de 
desempenho de um produto de construção cujo desempenho já tenha sido 
suficientemente demonstrado por resultados estáveis de ensaios, sem ter de 
realizar ensaios ou ensaios suplementares. 
 
Por outro lado, a fim de evitar a duplicação de ensaios já realizados, prevê-se 
também que o fabricante de um produto de construção possa utilizar os 
resultados de ensaios realizados por terceiros. No entanto, os fabricantes só 
podem utilizar os resultados de ensaios realizados por outro fabricante se 
obtiverem a autorização deste último, que para todos os efeitos continua a 
ser o responsável pelo rigor, fiabilidade e estabilidade dos resultados 
declarados. 

 
O Regulamento prevê ainda procedimentos simplificados de avaliação de 
desempenho no caso de produtos de construção, fabricados por microempresas, 
que não suscitem preocupações significativas de segurança e que cumpram todos os 
requisitos aplicáveis, e no caso dos produtos de construção de conceção e fabrico 
individuais, cuja conformidade com os requisitos aplicáveis tenha sido demonstrada. 
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As classes e níveis limites de desempenho para as características essenciais 
dos produtos de construção, bem como os ensaios, cálculos e outros meios 
para avaliar esse desempenho, são estabelecidas em documentos 
específicos, designados de especificações técnicas harmonizadas. Estas 
especificações técnicas harmonizadas podem ser Normas Harmonizadas ou 
Avaliações Técnicas Europeias. 

7 



Normas Harmonizadas 
As Normas Harmonizadas são documentos : 
- Estabelecidos pelos Organismos Europeus de Normalização (CEN e 
CENELEC)  
- Publicadas no Jornal Oficial da União Europeia (referencias) 
 

Estabelecem: 
-Métodos e critérios de avaliação do desempenho dos produtos de 
construção relativamente às suas características essenciais. 
 

No caso de existir uma norma harmonizada para um dado produto de 
construção, os fabricantes desse produto são obrigados a utilizar essa 
norma. 
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Os Documentos de Avaliação Europeus são elaborados e aprovados pela organização 
dos OAT’s, Organismos de Avaliação Técnica  sempre que o desempenho de um 
produto de construção, relativamente às suas características essenciais, não possa 
ser integralmente avaliado de acordo com uma norma harmonizada existente, seja 
pelo facto do produto não se inserir no âmbito de aplicação de nenhuma norma 
harmonizada existente, o método de avaliação previsto na norma harmonizada não 
se adequar a pelo menos uma das características essenciais do produto ou a norma 
harmonizada não prever nenhum método de avaliação aplicável pelo menos a uma 
das características essenciais do produto. 
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A Diretiva dos Produtos de Construção (Diretiva 89/106/CEE) estabelecia que apenas 
podiam ser colocados no mercado os produtos de construção que revelassem 
aptidão para a utilização prevista, que cumprissem os requisitos essenciais aplicáveis 
e tivessem aposta a marcação CE.  
 
Face à nova regulamentação, os produtos de construção continuam a ter de ter 
aposta a marcação CE. No entanto, agora os produtos passam a ter de demonstrar 
que cumprem as classes ou níveis de desempenho exigidos e que são declarados, 
para as suas características essenciais. 
 
 
De acordo com a Diretiva dos Produtos de Construção o cumprimento dos requisitos 
essenciais aplicáveis era conseguido tendo por base especificações técnicas que 
podiam ser normas harmonizadas ou, no caso dos produtos não abrangidos por 
normas harmonizadas, aprovações técnicas europeias ou especificações técnicas 
nacionais não harmonizadas reconhecidas a nível comunitário.  
 
De futuro, os produtos de construção, para cumprirem as novas exigências 
regulamentares, têm de cumprir normas harmonizadas ou, nos casos em que não 
exista nenhuma norma harmonizada aplicável ao produto, com avaliações técnicas 
europeias. Isto significa que, com a entrada em vigor do Regulamento dos Produtos 
de Construção, desaparecem os conceitos de “aprovação técnica europeia” e 
“especificação técnica nacional”. 
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A fim de garantir a exatidão e a fiabilidade da declaração de desempenho 
emitida, está previsto que se efetue a avaliação do desempenho do produto 
de construção e o controlo da sua produção em fábrica, segundo um sistema 
adequado de avaliação e verificação.  
 
Para um determinado produto de construção serão estabelecidos vários 
sistemas de avaliação e verificação, podendo o fabricante optar pelos que 
forem mais adequados face à relação entre as características essenciais do 
produto e os requisitos básicos das obras de construção. 
 
O Regulamento dos Produtos de Construção prevê cinco sistemas de 
avaliação e verificação da regularidade do desempenho.  
 
Estes sistemas constam do Anexo V do Regulamento dos Produtos de 
Construção e nestas avaliações intervém obrigatoriamente o fabricante do 
produto de construção, que emite a declaração de desempenho do produto 
e, em alguns sistemas, organismos notificados, que emitem um certificado 
de regularidade de desempenho do produto ou um certificado de 
conformidade do controlo da produção em fábrica. 
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No referente aos organismos notificados envolvidos na avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho dos produtos de construção, estes podem ser: 

• Organismos de Certificação de Produtos: são 
organismos notificados competentes e 
responsáveis pela certificação da conformidade 
de um produto de acordo com as regras 
processuais e de gestão estabelecidas 

• Organismos de Certificação de Controlo da 
Produção em Fábrica: são organismos 
notificados competentes e responsáveis pela 
certificação do controlo da produção em 
fábrica de acordo com as regras processuais e 
de gestão estabelecidas 

• Laboratórios de Ensaio Notificados: são 
laboratórios notificados que medem, 
examinam, calibram ou determinam de 
qualquer outro modo as características ou o 
desempenho dos materiais ou dos produtos de 
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No referente aos organismos notificados envolvidos na avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho dos produtos de construção, estes podem ser: 
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Sistema 1+: Declaração de desempenho emitida pelo fabricante + certificado de 
regularidade de desempenho do produto emitido pelo organismo de certificação de 
produtos notificado 
® Sistema 1: Declaração de desempenho emitida pelo fabricante + certificado de 
regularidade de desempenho do produto emitido pelo organismo de certificação de 
produtos notificado 
® Sistema 2+: Declaração de desempenho emitida pelo fabricante + certificado de 
conformidade do controlo da produção em fábrica emitido pelo organismo de 
certificação do controlo da produção 
® Sistema 3: Declaração de desempenho emitida pelo fabricante, com base nos 
resultados dos ensaios de tipo elaborados pelo laboratório de ensaios notificado 
® Sistema 4: Declaração de desempenho emitida pelo fabricante (neste sistema não 
são 
atribuídas tarefas ao organismo notificado) 
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O Regulamento dos Produtos de Construção prevê que, a pedido do fabricante e 
caso tal se justifique por razões de carácter técnico, económico ou logístico, os 
organismos notificados possam efetuar ou mandar efetuar determinados ensaios 
sob sua supervisão, quer nas instalações da fábrica, utilizando o equipamento do 
laboratório interno do fabricante, quer com o consentimento prévio deste último,  
num laboratório externo, utilizando os  respetivos equipamentos de ensaio.  
 
 
Neste caso, os organismos notificados que efetuem esses ensaios devem ter sido 
especificamente designados como competentes para trabalhar fora das suas 
próprias instalações de ensaio acreditadas e, antes de efetuar os ensaios, devem 
verificar se estão cumpridos os requisitos do método de ensaio e avaliar se o 
equipamento de ensaio dispõe de um sistema de calibração adequado e se está 
garantida a rastreabilidade das medições e a qualidade dos resultados dos ensaios. 
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Para efeitos da colocação no mercado, um produto de construção que seja 
abrangido por uma norma harmonizada ou para o qual tenha sido emitida 
uma Avaliação Técnica Europeia deve ser obrigatoriamente acompanhado de 
uma Declaração de Desempenho, de acordo com as especificações técnicas 
harmonizadas aplicáveis, e ter aposta a marcação CE. 
 
Ao emitir uma declaração de desempenho e ao apor a marcação CE num 
produto de construção, os fabricantes assumem a responsabilidade pela 
conformidade do produto com o desempenho declarado, bem como pelo 
cumprimento de todos os requisitos que lhe são aplicáveis. 
 
A partir da entrada em vigor do Regulamento, a declaração de conformidade 
CE exigida pela Diretiva 89/106/CEE, passa a ser designada de declaração de 
desempenho do produto. 
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Por cada produto de construção disponibilizado no mercado, deve ser fornecida 
uma cópia da sua declaração de desempenho, em suporte papel ou por meios 
eletrónicos  
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No caso dos produtos de construção abrangidos por normas harmonizadas 
ou para os quais tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia, a 
marcação CE é a única marcação que comprova a conformidade do produto 
de construção com o desempenho declarado relativamente às características 
essenciais abrangidas por essas normas harmonizadas ou pela Avaliação 
Técnica Europeia. 
 
A marcação CE deve ser aposta de modo visível, legível e indelével no 
produto de construção ou numa etiqueta a ele fixada.  
 
No entanto, se a natureza do produto não o permitir ou justificar, a 
marcação CE deve ser aposta na embalagem ou nos seus documentos de 
acompanhamento. 

 

25 



26 



• Dois últimos algarismos do ano em que a marcação CE foi aposta pela primeira 

vez no produto de construção 

• Nome e endereço registado do fabricante, ou marca distintiva através da qual 
seja possível identificar facilmente e sem qualquer ambiguidade o nome e o 
endereço do fabricante 

• Código de identificação único do produto-tipo 

• Número de referência da declaração de desempenho 

• Nível ou classe de desempenho declarado 

• Referência à especificação técnica harmonizada aplicada 

• Número de identificação do organismo notificado, se for caso disso 

• Utilização prevista constante da especificação técnica harmonizada aplicada 
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Fabricantes 
Mandatários 
Importadores 
Distribuidores 
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As classes e níveis limites de desempenho para as características essenciais 
dos produtos de construção, bem como os ensaios, cálculos e outros meios 
para avaliar esse desempenho, são estabelecidas em documentos 
específicos, designados de especificações técnicas harmonizadas. Estas 
especificações técnicas harmonizadas podem ser Normas Harmonizadas ou 
Avaliações Técnicas Europeias. 
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