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 A Aprovação Técnica Europeia no âmbito da 
Diretiva dos Produtos de Construção (DPC) 

 (Situação actual) 

 

 

 
 Diretiva transposta para Portugal pelo DL 113/93, alterado e 

republicado pelo DL 4/2007, de 8 de Janeiro. 
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Marcação CE - Especificações técnicas harmonizadas 

1º Tipo (Normas Europeias harmonizadas – ENh) 

2º Tipo 

Aprovação Técnica Europeia (ETA – European Technical Approval) 

Apreciação técnica favorável da aptidão de um produto ao uso a que se 
destina. 

Aplica-se a produtos inovadores ou complexos (para os quais não 
existe nem está prevista, a médio prazo, a existência de norma 
europeia harmonizada). 

É concedida por um Organismo de Aprovação designado por um 
Estado-Membro para o efeito. Estes Organismos fazem parte da 
Organização Europeia de Aprovação Técnica (EOTA – European 
Organisation for Technical Approvals), cujo membro nacional é o LNEC. 

É válida por 5 anos. 
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EOTA (www.eota.eu) 

 

Organização europeia, criada em 1990, que coordenada a atividade 
de aprovação técnica e que agrupa os diversos Organismos 
responsáveis pela concessão de ETAs aos produtos de construção 
(Organismos de Aprovação), indicados pelos Estados-Membros. 

 

A EOTA é actualmente constituída por 49 organismos de 28 
países: 26 do EEE, a Suiça e a Turquia.  

 

O número de entidades designadas como Organismos de Aprovação 
(OA) em cada país é variável.  

 Normalmente, é designado um só organismo por país, mas nos 
Países-Baixos são oito, no Reino Unido são sete, em Espanha e em 
Itália são três, na França, na República Checa, na Roménia e na 
Turquia são dois; a Bulgária e Malta ainda não designaram o OA. 
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   ENh                                   ETAs 

> Especificação geral 

> Aplicável a uma família 
completa de produtos 

> Reflete a situação do 
mercado numa maior 
escala 

> Traduz o estado do 
conhecimento 

> As normas cobrem 
predominantemente 
materiais de construção 
“simples” 

> Adaptada a um dado 
produto 

> Especificação individual 

> Responde a solicitações 
específicas do mercado 

> Apoia a inovação 
tecnológica 

> As ETAs cobrem 
predominantemente 
produtos complexos e 
sistemas (kits) 
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Índice de uma ETA 

I - Bases legais e condições gerais 

 

II - Condições específicas da Aprovação Técnica Europeia (ETA) 

 

1. Definição do produto e utilização prevista 

2. Características do produto e métodos de verificação 

3. Avaliação da conformidade e marcação CE 

4. Pressupostos na base dos quais foi avaliada favoravelmente a 
adequação do produto para a utilização prevista 

5. Indicações para o fabricante 
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Documentos técnicos que servem de base à concessão das 

ETAs 

ETA baseada num Guia de Aprovação Técnica Europeia (ETAG – 
European Technical Approval Guideline) 

Vários fabricantes e muitos pedidos de ETA previstos. 

 

ETA sem guia, baseada num CUAP – Common Understanding for 

Technical Assessment (quando não exista um ETAG aplicável) 

Um único fabricante (ou fabricantes em número reduzido) e número 

reduzido pedidos de ETA previstos. 

 

Os ETAGs estão disponíveis em www.eota.eu 

Os CUAPs são documentos internos da EOTA 

http://www.eota.eu/
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Exemplos de produtos com ETAs já concedidas (com base em 

ETAGs ou CUAPs) 

> Cavilhas metálicas para betão 

> Sistemas compósitos de isolamento térmico exterior com 
revestimento aplicado sobre isolante (ETICS) 

> Sistemas de vidro exterior colados  

> Kits para divisórias  

> Kits para edifícios prefabricados com estrutura reticulada de  madeira  

> Kits para edifícios de toros de madeira 

> Kits para edifícios prefabricados com estrutura reticulada metálica  

> Kits para edifícios prefabricados com estrutura reticulada de betão 

> Kits para instalações frigoríficas 

> Kits de pós-tensão para pré-esforço de estruturas  

> Kits para escadas prefabricadas  

> Vigas e pilares aligeirados compósitos com base em madeira 

> Chapas tridimensionais pregadas para estruturas de madeira 
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Exemplos de produtos com ETAs já concedidas 
(com base em ETAGs ou CUAPs) 

 

> Kits para impermeabilização de coberturas aplicada sob a forma 
líquida 

> Sistemas de membranas flexíveis fixadas mecanicamente para 
impermeabilização de coberturas 

> Cavilhas de plástico para ETICS  

> Produtos de protecção contra o fogo 

> Kits para protecção contra a queda de rochas 

> Produtos para gabiões  

> Kit para barreiras acústicas de redução do ruído de tráfego  

> Produtos para marcação rodoviária 

> Postes de iluminação compósitos de madeira e metal  

> Isolante térmico e/ou acústico prefabricado de fibras vegetais ou 
animais  

> Isolamento de betão leve de agregados leves de poliestireno para 
pavimentos  

 Etc, etc, etc,……………… 
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ETAs concedidas (dados relativos a janeiro de 2012) 

 Mais de 2700 ETAs concedidas 

 Tipo de produtos com mais ETAs concedidas: 
 Cavilhas metálicas para betão (769) 

 ETICS (583) 

 Impermeabilização de coberturas sob a forma líquida (138) 

 Chapas tridimensionais para estruturas de madeira (128) 

 Cavilhas de plástico para ETICS (77) 

 Países com mais ETAs concedidas (um ou mais organismos 
por país): 
 Alemanha – 1008 

 França – 388  

 Áustria – 237 

 República Checa – 178 

 Dinamarca – 136 
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 1ª ETA concedida pelo LNEC (pt e en)– Folhas de rosto 

ETAs concedidas 

disponíveis em:  

www.lnec.pt/qpe 
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ETAs – Breves notas finais 

 Os produtos objeto de uma Aprovação Técnica Europeia em vigor 
devem, para serem colocados no mercado, ter aposta a marcação 
CE, de acordo com os sistemas de avaliação da conformidade 
estabelecidos na própria ETA. 

 

 As ETAs são voluntárias. Com efeito, a Comissão Europeia, em 
meados de 2007, definiu a seguinte posição: 

 

 Se um produto não estiver coberto por uma Norma Europeia 
harmonizada, o fabricante não é obrigado a seguir a via da ETA 
(não tendo portanto o produto marcação CE). Nesse caso, os 
Estados-Membros devem permitir que tais produtos sejam 
colocados no mercado dos respectivos territórios, caso eles 
satisfaçam as disposições nacionais em vigor em qualquer Estado-
Membro, a não ser que exista evidência de insuficiente equivalência 
com as disposições em vigor no Estado membro em questão. 
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A Avaliação Técnica Europeia no âmbito do 
Regulamento dos Produtos de Construção (RPC) 

(Situação a partir de 1 de Julho de 2013) 

 

 

 

Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 9 de Março, que estabelece condições harmonizadas 

para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a 

Directiva 89/106/CEE do Conselho (JOUE, L 88, 2011-04-04) 
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Cinco ideias de carácter geral 

A Comissão Europeia refere amiúde que o Regulamento dos 

Produtos de Construção representa uma evolução e não uma 

revolução relativamente à prática que vem sendo seguida ao abrigo 

da Diretiva dos Produtos de Construção. 

O RPC introduz algumas alterações importantes no que diz respeito 

à actividade de Avaliação Técnica Europeia, mas fundamentalmente 

ao nível da designação, controlo e modo de atuação dos Organismos 

de Avaliação Técnica (OATs). 

Diferente significado da conformidade no RPC: adopta-se 

“conformidade com desempenho declarado” em vez de “conformidade 

com as especificações técnicas europeias aplicáveis”. 

Abandono, no RPC, do conceito de “aptidão ao uso”. 

Mantém-se, no RPC, o carácter voluntário das ETAs. 
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Terminologia e definições relativas às ETAs 

DPC RPC 

Aprovação Técnica Europeia (ETA) Avaliação Técnica Europeia (ETA) 

Guia de Aprovação Técnica Europeia 
(ETAG) e Common Understanding for 
Technical Assessment (CUAP) 

Documento de Avaliação Europeu (DAE) 

Organismo de Aprovação (OA) Organismo de Avaliação Técnica (OAT) 

Organização Europeia de Aprovação 
Técnica (EOTA) 

Organização dos OAT (será mantida a 
sigla EOTA?) 

Definições ( art.º 2.º do RPC) 

Documento de Avaliação Europeu - Documento aprovado pela organização 

dos Organismos de avaliação técnica (OAT) para efeitos de emissão de 

avaliações técnicas europeias. 

Avaliação Técnica Europeia - Avaliação documentada do desempenho de 

um produto de construção, correspondente às suas características essenciais, 

em conformidade com o respectivo DAE. 
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RPC - Índice 

> Cap. I  - Disposições gerais 

> Cap. II  - Declaração de desempenho e marcação CE 

> Cap. III  - Deveres dos operadores económicos 

> Cap. IV  - Especificações técnicas harmonizadas 

> Cap. V  - Organismos de avaliação técnica (OATs) 

> Cap. VI  - Procedimentos simplificados 

> Cap. VII  - Autoridades notificadoras e organismos notificados 

> Cap. VIII  - Fiscalização do mercado e procedimentos de salvaguarda 

> Cap. IX  - Disposições finais 
 

> Anexo I  - Exigências básicas das obras de construção 

> Anexo II  - Procedimento de adopção do Documento de Avaliação 
  Europeu 

> Anexo III - Declaração de desempenho 

> Anexo IV - Gamas de produtos e requisitos aplicáveis aos OAT’s 

> Anexo V - Avaliação e verificação da regularidade do desempenho 
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Marcação CE e declaração de 
desempenho 

ENh aplicável 

ETA emitida 

Declaração de 

 desempenho 
Marcação CE 

Marcação CE apenas possível para produtos com declaração de 

desempenho. 

Declaração de desempenho requerida para qualquer produto colocado no 

mercado: 

 - coberto por uma norma europeia harmonizada 

  - ou para o qual foi emitida uma Avaliação Técnica Europeia 
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Documento de Avaliação Europeu 
RPC – art.os 19.º, 20.º, 24.º e Anexo II 

 

 Uma única via para a emissão de ETA, em vez das duas vias 

previstas na DPC (ETAG e CUAP) 

 Elaboração e aprovação do DAE pela organização dos OAT na 

sequência de pedido de ETA por fabricante, de acordo com 

procedimento fixado no anexo II do RPC. 

 Custos de elaboração e aprovação dos DAE integralmente 

suportados pelos OAT em conjunto com a respetiva organização 

 Citação do DAE na série C do JOUE. 
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Avaliação Técnica Europeia 
RPC – art.º 26.º 

 

 Conteúdo da ETA 

• Desempenho a declarar, por níveis ou classes ou por meio de 

uma descrição, das características essenciais acordadas com o 

fabricante para o uso previsto 

• Pormenores técnicos necessários para aplicação do sistema de 

avaliação e verificação da regularidade de desempenho 

 Formato da ETA 

• a estabelecer pela CE, ouvido o Comité Permanente da 

Construção (CPC) 
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Organismos de Avaliação Técnica 
RPC – art.º 29.º e Anexo IV 

 

 Designação dos OAT 

• Designação pelos Estados-Membros para uma ou várias 

gamas de produtos constantes do quadro 1 do anexo IV do 

RPC 

• Requisitos aplicáveis aos OAT estabelecidos no quadro 2 do 

anexo IV do RPC 

• Comunicação da designação, endereços e gamas de produtos 

dos OAT pelos Estados-Membros que os designaram aos 

outros Estados-Membros e à CE 

• Relação dos OAT e respectivas atualizações publicadas pela CE 

(indicando as gamas de produtos) 
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Disposições transitórias 
RPC – art.º 66.º 

 

> Presunção de cumprimento do RPC pelos produtos de construção 

colocados no mercado nos termos da DPC antes de 2013-07-01. 

> Possibilidade de elaborar declaração de desempenho com base em 

certificado ou declaração de conformidade emitidos nos termos da 

DPC antes de 2013-07-01.  

> Possibilidade de uso dos ETAG publicados nos termos da DPC antes 

de 2013-07-01 como DAE. 

> Possibilidade de uso de ETA emitidas nos termos da DPC antes de 

2013-07-01 como Avaliações Técnicas Europeias por fabricantes e 

importadores durante o seu período de validade. 
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Obrigado pela atenção dispensada. 

 

 

Pedro Pontífice 

(pedropontifice@lnec.pt) 

 


