
EN 1090 - Marcação CE de Produtos da Construção

FORMAÇÃO

OBJETIVOS
No final da ação os formandos deverão ser capazes de:

DESTINATÁRIOS

PROGRAMA
REGULAMENTO DOS PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO Nº 305/2011 
- Enquadramento do portefólio de conformidade do fabricante com a EN 1090-1 (Marcação CE nos componentes / estruturas fabricadas).
OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA EN 1090-1 — REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 
- Métodos de avaliação;
- Avaliação da Conformidade (esquemas/processos de avaliação aplicáveis consoante o tipo de estrutura/classe).
CONTROLO DE PRODUÇÃO NO FABRICO (CPF) – EN 1090-2 
- Procedimentos de controlo de produção (Especificação de Componente, Plano de inspeção e ensaio, procedimentos de fabrico, etc.);
- Introdução às Classes de Execução vs Qualificação de Processos;
- Qualificação de processos de fabrico:
              - Processos de corte e conformação;
              - Requisitos dos processos de soldadura segundo a EN 1090-2 vs ISO 3834 - Registos e rastreabilidade;
- Requisitos de inspeção a fornecedores e/ou qualificação de subcontratos em função dos referenciais normativos e produtos fornecidos;
- Manutenção do CPF (após Inspeção / auditoria inicial e durante inspeções de rotina à fábrica);
CASOS PRÁTICOS - PROCESSO DE “MARCAÇÃO CE” DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO (*) 
(*) Se o desejarem, as empresas poderão apresentar os seus casos no âmbito da EN 1090  

FORMAÇÃO-AÇÃO NA EMPRESA 
Após participação nesta formação, o formando/empresa pode usufruir de um Serviço de Consultoria/Formação na empresa, com duração de 4 Horas
 alargado a um núemro mais alargado de colaboradores da empresa. Valor adicional 350,00 € (Não sócio) | 320,00 € (Sócio AIMMAP) | 280,00 € 
(Sócio CATIM), para empresas localizadas na região Norte e Centro do País.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Avaliação contínua, através de indicadores como participação, interesse demonstrado, capacidade de aprendizagem. Provas e/ou trabalhos propostos 
pelo formador e realizados no decorrer da formação.

DATAS DA FORMAÇÃO | LOCAL
21 de novembro de 2016

CARGA HORÁRIA | HORÁRIO 
7 Horas | Das 09:30 às 17:30 | CATIM – Porto

PREÇO
Sócio CATIM – 104€ | Sócio AIMMAP – 117€ | Não sócio - 130€
Formação Isenta de IVA

1. Conhecer os requisitos da norma harmonizada aplicável ao seu tipo de construção metálica/produto;
2. Identificar os pontos relevantes para implementar o controlo interno de produção (CPF).

Responsáveis de serralharias e outras empresas com fabrico de estruturas metálicas para edifícios. Técnicos de empresas de construção civil, 
Técnicos de metalomecânicas na área das estruturas metálicas, responsáveis pela gestão das compras.
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