
 

O CATIM é considerado pela DGERT com “Entidade equiparada a certificada”, com atribuições conferidas pela autoridade pública competente para o efeito no 
âmbito do desenvolvimento de atividades formativas, para a realização de Formação Profissional. A Formação Profissional faz parte do âmbito de Certificação 
do SGQ de acordo com os requisitos da ISO 9001:2015 (DNV). 

CONTACTOS 
Catim – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica 

Rua dos Plátanos, 197 4100-414 Porto | formacao@catim.pt | 226 159 000 

 
. 

 
AÇÃO DE FORMAÇÃO: EN 1090 – CPF E MARCAÇÃO CE  

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

 
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 metálicas) 
 
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” 
 
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 
19 de novembro de 2019 
 
CARGA HORÁRIA | HORÁRIO | LOCAL 
7 Horas | 9:00 às 17:00 | Porto 

 
PREÇO 
Sócio CATIM – 122€ | Sócio AIMMAP – 135€ | Não Sócio – 150€ | Formação isenta de IVA os termos do nº 10 
do art.º 9 do CIVA 
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