
O projeto 

PROMOTOR: 



… PORQUÊ O 
ITECONS? 

ITeCons 

Reconhecimentos 
no âmbito da 
marcação CE 

Organismo 
Notificado  

Organismo de 
Avaliação Técnica 

Reconhecimentos 
no âmbito de 
outras 
certificações 

Laboratório de 
Ensaios 



Colocação no mercado de produtos 
de construção 

Norma harmonizada 

Obrigatória 

Espaço 
económico 
europeu 

Avaliação técnica Europeia 

Voluntária 

Espaço 
económico 
europeu 

Produtos 
inovadores 

Documento de homologação 

Voluntário / 
Obrigatório 

Portugal 

Outra Certificação 

Voluntária / 
Obrigatória 

Portugal 

PT 



Tenho um 

produto 

INOVADOR - 

como colocá-lo 

no mercado? 

Como é que eu 

devo fazer para 

obter a marcação 

CE? 

Como posso 

beneficiar com 

a marcação 

CE? 

Como é que os 

meus clientes 

podem encontrar 

produtos inovadores 

com marcação CE? 

Quais as barreiras à 

colocação de produtos 

inovadores no mercado 

europeu? 



Objetivos do projeto 
 Sensibilizar os fabricantes para o processo de marcação CE 

 Esclarecer dúvidas sobre o processo de marcação CE 

 Dotar os fabricantes dos conhecimentos necessário para a 

aposição da marcação CE nos seus produtos 

 Identificar barreiras comerciais 

 Contribuir para a mitigação de barreiras comerciais 



Entidades 
envolvidas 

Promotor 

Outras 
entidades 

Público-
alvo 

Promotor  ITeCons 

 

Público-alvo: 

 Associações empresariais 

 Fabricantes 

 Projetistas 

 Sociedade em Geral 

 

Outras entidades 

 IPQ 

 IAPMEI 

 ASAE 



Estratégia de implementação do 
projeto 

Levantamento das necessidades dos 
diferentes setores  

Sistematização da informação recolhida 

Desenvolvimento da plataforma 

Ações de sensibilização 



Processo de 
MARCAÇÃO CE 



Marcação CE de  
Produtos de Construção 



Marcação CE de  
Produtos de Construção 



Marcação CE de  
Produtos de Construção 

 Organismo de 

Avaliação Técnica 

A via da Avaliação Técnica Europeia é voluntária. 



Sistema AVCP 
(Avaliação e Verificação da Regularidade de Desempenho) 
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Fabricante 

• Controlo de 
Produção em 
Fábrica e ensaios 
regulares 

 

Organismo 
Notificado  

[de Certificação de 
Produto] 

• Avaliação do 
desempenho do 
produto 

• Inspecção à fábrica 
e CPF (inicial e 
acompanhamento 
contínuo) 

• Ensaios aleatórios 
a amostras 
recolhidas em 
fábrica 

Fabricante 

• Controlo de 
Produção em 
Fábrica e ensaios 
regulares 

 

Organismo 
Notificado  

[de Certificação de 
Produto] 

• Avaliação do 
desempenho do 
produto 

• Inspecção à fábrica 
e CPF (inicial e 
acompanhamento 
contínuo) 

Fabricante 

• Avaliação do 
desempenho do 
produto 

• Controlo de 
Produção em 
Fábrica e ensaios 
regulares 

 

Organismo 
Notificado  

[de Certificação de 
CPF] 

• Inspecção à fábrica 
e CPF (inicial e 
acompanhamento 
contínuo) 

Fabricante 

• Controlo de 
Produção em 
Fábrica 

 

Organismo 
Notificado  

[Laboratório de 
Ensaios] 

• Avaliação do 
desempenho do 
produto 

Fabricante 

• Avaliação do 
desempenho do 
produto 

• Controlo de 
Produção em 
Fábrica 

Intervenção de um Organismo Notificado 



PLATAFORMA  



WWW.ACCEPT.UC.PT 
 
APP (android, IOS, Widows) 

PLATAFORMA ACCEPT CE 
MARKING 

http://accept.projectbox.pt/
ACCEPT_LayoutMobile-2.pdf
ACCEPT_LayoutMobile-2.pdf
ACCEPT_LayoutMobile-2.pdf


cemarking@itecons.uc.pt 


