
 

REGULAMENTO  

DO PARLAMENTO E DO CONSELHO 

QUE ESTABELECE CONDIÇÕES 

HARMONIZADAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO 

DOS 

 PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO (RPC) 
 

                                                                       

                                                                     M. J. Esteves Ferreira 

 



Regulamento dos Produtos da Construção (RPC) 

      Na União Europeia, a comercialização dos produtos da 
construção deve satisfazer: 

 

• ou a legislação comunitária, como a DPC, para os produtos 
que esta for abrangendo; 

 

• ou as legislações nacionais para os produtos ainda não 
abrangidos pela DPC (p. ex., betão e aço para armaduras), 
as quais, por sua vez, devem lembrar a legislação 
comunitária sobre o reconhecimento mútuo (Regulamento 
n.º 764/2008). 
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    LEMBRANDO A DPC: 

    Para que o fabricante de produtos da construção (ou o seu 
agente no Espaço Económico Europeu), possa colocar estes 
produtos no mercado, a DPC estabelece, fundamentalmente, 3 
requisitos: 

 

1º)  que estes produtos devem ser aptos à utilização      
 pretendida, no sentido de que devem concorrer para 
 que as obras de construção onde se inserem possam 
 satisfazer, durante um prazo economicamente 
 razoável  e se devidamente projectadas, 
 construídas e  mantidas, uma ou mais das 6 
 Exigências Essenciais.  
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LEMBRANDO A DPC: 

 

2º)     que são supostos satisfazer a condição anterior os produtos: 

         -  que tiverem as suas  propriedades definidas, avaliadas e 

 verificadas em especificações técnicas europeias 

 harmonizadas – normas europeias (ENh) ou Aprovações 

 Técnicas Europeias (ATE);  

         -  e forem objecto de confirmação, por organismos notificados 

 à CE, da conformidade com a especificação relevante; 
 

3º)  que o fabricante, satisfeitas as condições anteriores e antes 

 de colocar o produto no mercado, tenha aposto a 

 marcação CE no produto, acompanhando-a duma 

 declaração de conformidade com a especificação 

 relevante e duma informação sobre as propriedades 

 consideradas relevantes para o uso pretendido. 
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• “A CE, no âmbito de uma Estratégia de Simplificação das 
Disposições Regulamentares por ela produzidas, substitui a DPC 
pelo Regulamento n.º 305/2011. 

 

• Um Regulamento não necessita ser transposto e, portanto, 
evita interpretações, como foi por exemplo o caso da 
obrigatoriedade da marcação CE, que 4 países ainda não 
subscreveram explicitamente. Por exemplo, Portugal fê-lo para 
os cimentos no DL n.º 159/2002, de 3 de Julho, e só mais 
recentemente para todos os produtos da construção no DL 
4/2007.  

• O Regulamento vai direito às matérias a regulamentar”, 
alterando/simplificando a DPC. 

 



Regulamento dos produtos da construção (RPC) 
• DPC 

Cap. I – Campo de aplicação 

 

 

 

 

Cap. II – Normas harmonizadas 

Cap. III – Aprovações técnicas europeias 

Cap. IV – Documentos interpretativos 

Cap. V – Atestação da conformidade 

Cap. VI – Procedimentos especiais 

Cap. VII – Organismos notificados 

 

 

 

Cap. VIIII – Comité Permanente da Construção 

Cap. IX – Cláusula de salvaguarda 

Cap. X – Disposições finais 

   (24 artigos e 4 anexos) 

• RPC 
Cap. I – Disposições gerais 

Cap. II – Declaração de desempenho e marcação 
CE 

Cap. III – Deveres dos operadores económicos 

Cap. IV – Especificações técnicas harmonizadas 

Cap. VI – Procedimentos simplificados 

 

 

Cap. V – Organismos de avaliação técnica 

Cap. VII – Autoridades notificadoras e 
organismos notificados 

Cap. VIII – Fiscalização do mercado e 
procedimentos de salvaguarda 

Cap. IX – Disposições finais 

    

 

   (68 artigos; 5 anexos) 
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No Cap.I – Disposições gerais : 

─ apresenta o objectivo do RPC – estabelecer regras harmonizadas 
para expressar o desempenho dos produtos da construção e para 
utilizar a marcação CE;  

─  define mais de 2 dezenas de conceitos relevantes; 

─  estabelece  

    que  são 7 os Requisitos Básicos das Obras (novo 
nome para as Exigências Essenciais da DPC), com o RBO 7 – 
“Utilização sustentável dos recursos naturais”;  

       que as características essenciais dos produtos devem 
ser definidas nas  especificações técnicas harmonizadas 
relativamente àqueles RBO, e que a Comissão Europeia se 
reserva o direito de intervir neste processo. 
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No Cap.II – Declaração de desempenho e marcação CE estabelece: 

─ que, quando colocar o produto no mercado, o fabricante deve 
emitir uma Declaração de Desempenho (DdD) se  o produto da 
construção estiver coberto por ENh ou ETA. ─ as condições para a 
afixação e a utilização da marcação CE, de acordo com o 
estabelecido no art. 30 do  Regulamento n.º 765/2008, de 9 de 
Julho; 

─ a obrigação de cada Estado Membro criar “Pontos de Contacto 
sobre Produtos” como fonte de informação de fabricantes e 
utilizadores de produtos da construção sobre as disposições 
nacionais relacionadas com os produtos da construção, de acordo 
com o Regulamento n.º 764/2008. 

Define o formato da DdD no Anexo III. 
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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO  

N.º ................................. 
  

1. Código de identificação único do produto-tipo: ......................................... 
2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que 

permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. 4 do 
art.º 11 …............................................................................................. 

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo 
com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo 
fabricante: …………………………………………………… 

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de 
contacto do fabricante, nos termos do n. o 5 do artigo 11º : ……….. 

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato 
abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º : ………………… 

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do 
desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:   
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7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção 

abrangido por uma norma harmonizada:  
    …....................................................................................................................  
 (nome e número de identificação do organismo notificado, se pertinente) realizou 

........................... no âmbito do sistema ……….. (descrição das tarefas efectuadas 
enquanto terceiros referidas no anexo V)  

 e emitiu ………………………………………………………..  
 (certificado de regularidade do desempenho, certificado de conformidade do controlo 

de produção em fábrica, relatórios de ensaios/cálculos – conforme o caso); 
8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o 

qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: 
………………………………………………..................................................... (nome e número de 
identificação do organismo de avaliação técnica, se pertinente)  

     emitiu ………………………………………………………………………. (número de referência da 
Avaliação Técnica Europeia) com base em …………………………………………………………………. 

 (número de referência do documento de avaliação europeia) 
 realizou ……………………………… no âmbito do sistema …………….. 
 e emitiu   …………………………………………………………………….. 
• (certificado de regularidade do desempenho, certificado de conformidade do controlo 

da produção em fábrica, relatórios de ensaios – conforme o caso) 
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9. Desempenho declarado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Notas ao quadro: 
1. A coluna 1 deve conter a lista das características essenciais tal como determinadas nas 

especificações técnicas harmonizadas para a utilização ou utilizações previstas indicadas no ponto 
3. 

2. Para cada característica essencial constante da coluna 1 e de acordo com os requisitos do art.6º, a 
coluna 2 deve indicar o desempenho declarado, expresso por nível ou classe ou por meio de uma 
descrição correspondente de características essenciais respectivas. As letras NPD (Desempenho 
Não Determinado) são indicadas se não for declarado nenhum desempenho. 

3. Para cada característica essencial constante da coluna 1, a coluna 3 deve conter: 
• a) a referência datada da norma harmonizada correspondente e, se pertinente, o número de 

referência da documentação técnica específica ou adequada utilizada; 
• ou 
• b) A referência datada do documento de avaliação europeia correspondente, se disponível, e o 

número de referência da avaliação Técnica Europeia utilizada: 

Características essenciais 

(ver nota 1) 

Desempenho 

(Ver nota 2) 

Especificações técnicas harmonizadas 

(ver nota 3) 
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Quando, nos termos do art.º 37º ou do art.38º, tenha sido utilizada 
documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:  

     ……………………………………………………………. 
10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com 

o desempenho declarado no ponto 9. 
 
• A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva 

responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4 
• Assinado por e em nome do fabricante por: 

…………………………..................................................................                           
(nome, cargo) 

• ..................................................         …………………………….. … 
•      (local e data de emissão)                              (assinatura)  
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• Derrogações à obrigação da DdD para produtos 
objecto de ENh ou ETA, são autorizadas se: 

 
1 – produto for fabricado individualmente ou por 

medida, sem ser em série, para uma única obra; 
2 – produto for fabricado no estaleiro para a obra 

ao abrigo da legislação nacional aplicável, sob 
responsabilidade do encarregado de segurança 
da obra; 

3 – produto for fabricado de forma tradicional, com 
um processo não industrial, para conservação do 
património 
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• No Cap. III – Obrigações dos Operadores Económicos, 
lista as obrigações dos fabricantes, dos seus 
mandatários, dos importadores de países terceiros e dos 
distribuidores de produtos da construção. 

 

• No Cap. IV – Especificações Técnicas harmonizadas, 
reestrutura as normas europeias harmonizadas (ENh) e 
as Avaliações Técnicas Europeias (ATE) (novo nome para 
as Aprovações Técnicas Europeias).  
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• Em relação às ENh, o RPC mantém as disposições gerais da DPC, mas 
introduz algumas confirmações e alterações, estabelecendo que: 

─ as ENh podem propiciar, quando necessário, o recurso a métodos e 
critérios menos onerosos de avaliação do desempenho dos produtos de 
construção; 

─ a CE avalia a conformidade das ENh estabelecidas pelos organismos 
europeus de normalização com o mandato correspondente; 

─ podem ser fixadas nas ENh classes de desempenho em relação às 
características essenciais dos produtos da construção, por iniciativa quer 
dos organismos europeus de normalização (CEN e CENELEC), quer da CE 
(casos do desempenho ao fogo, da absorção sonora e agora da emissão 
de substâncias perigosas); 

─ os organismos europeus de normalização podem estabelecer nas ENh as 
condições com que se deve presumir que os produtos da construção 
satisfazem um certo nível ou classe de desempenho “sem ensaios” ou 
“sem  ensaios suplementares”; 
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─ os Estados Membros só podem fixar em disposições 
legislativas/administrativas os níveis ou classes de desempenho 
relativos às características essenciais de entre os estabelecidos 
nas ENh; 

─ os sistemas de atestação da conformidade nas especificações 
técnicas harmonizadas são agora denominados Sistemas de 
Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho e são 5, 
desaparecendo o sistema 2, mas:  

 - no sistema1+ substitui-se o ensaio de amostras colhidas na obra 
e no mercado por ensaios aleatórios de amostras colhidas antes 
do produto estar no mercado),  

 - o anterior método “Ensaios iniciais de tipo” é substituído pela 
“Determinação do produto-tipo”. 
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 - O “produto-tipo“ é o “conjunto de níveis ou classes de 

desempenho representativos de um produto de construção, 
correspondente às suas características essenciais, obtido a 
partir de uma determinada combinação de matérias-primas ou 
de outros elementos segundo um processo específico de 
fabrico”. 

 É um conceito novo, com um código de identificação único para 
cada produto que é fixado: 

 - pelo organismo notificado no caso de se aplicar ao produto ou 
o sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do 
Desempenho 1+, ou o 1 ou o 3;  

 - pelo fabricante no caso de se aplicar ao produto ou o sistema 
2+ ou o 4. 
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• Em relação às ATE, as alterações são muito mais profundas, 
simplificando o sistema, reduzindo procedimentos, reforçando a 
transparência e conferindo mais peso ao produtor quanto ao 
conteúdo da avaliação. 

• Uma ATE deve ser emitida pelo Organismo de Avaliação Técnica 
(OAT) a solicitação do produtor ou do importador com base num 
único documento, o Documento de Avaliação Europeu (DAE) 
emitido pela EOTA. O formato da ETA é definido pela CE, estando 
os procedimentos para a produção do DAE e da ATE 
estabelecidos pormenoriza-damente no Anexo II. 
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• No Cap. V – Organismos de Avaliação Técnica (OAT), emitentes das 
ATE, especifica-se em que gama de produtos os OAT´s podem 
actuar, como são designados por cada Estado Membro, que 
requisitos devem satisfazer e como devem estar organizados, 
integrando a EOTA, para actuarem com coordenação. 

 

• No Cap. VI – Procedimentos simplificados estabelece-se em que 
condições é permitido substituir ensaios ou cálculos previstos , v.g. 
em normas harmonizadas, por 

 - Documentação Técnica Adequada, utilizando, v.g.,ensaios de 
outros fabricantes; 

 - Documentação Técnica Específica por microempresas ou para 
produtos por feitos por medida; 
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• No Cap. VII – Autoridades notificadoras e organismos 
notificados, estabelecem-se  novas regras: 

 - para a notificação à CE pelas autoridades nacionais dos 
organismos notificados,  

 - para os requisitos que estes devem preencher e  

 - para a forma como devem trabalhar. 

 

• No Cap. VIII – Controlo do mercado e cláusulas de salvaguarda, 
pormenorizam-se em 4 longos artigos aspectos que haviam 
merecido na DPC apenas o art. º 21º e aplicando disposições do 
recente Reg. 765/2008, nomeadamente as relativas aos produtos 
com risco para a saúde e segurança de pessoas e bens.  
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• No Cap. IX – Disposições finais, estabelece-se sobre como as 
disposições resultantes da aplicação da DPC podem ser 
consideradas respeitando o RPC antes da sua entrada em vigor e 
mantém o Comité Permanente da Construção como assistindo a 
CE no que respeita à aplicação do RPC (como sucedia com a DPC). 

• Determina-se que artigos entraram já em vigor: 

 - as disposições sobre objectivo do RPC; 

    -  as 20 definições (do Cap. I),  

    - as disposições sobre os Organismos de Avaliação Técnica (Cap. V) 
e sobre as Autoridades notificadoras e organismos notificados 
(Cap. VII).  

 e que as restantes disposições se aplicarão a partir de Julho de 
2013. 


