Objetivos
Em abril de 2011 foi publicado o novo Regulamento dos Produtos de
Construção – Regulamento (EU) nº 305/2011 do Parlamento Europeu
e do Conselho – que estabelece condições harmonizadas para a
comercialização dos produtos de construção e que vem revogar a
Diretiva 89/106/CEE do Conselho (conhecida como Diretiva dos
Produtos de Construção), decorrendo até 1 de julho de 2013 o
período transitório de coexistência dos dois documentos para as
disposições operacionais. Neste contexto, o Laboratório Regional de
Engenharia Civil, no âmbito das suas atribuições de divulgação de
informação, considerou oportuno sensibilizar e esclarecer os
operadores económicos sobre a importância destas alterações e o
significado da Marcação CE nos produtos de construção.
Este Seminário pretende assim ser uma oportunidade para
apresentação e debate de questões relacionadas com a nova
regulamentação e, simultaneamente, proporcionar uma troca de
experiências sobre a Marcação CE de produtos de construção na
Região Autónoma dos Açores, com a visão prática diferenciada de
alguns dos principais intervenientes nesta temática a nível regional.

Promoção, coordenação e organização
Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC)
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Data e local
15 de Junho de 2012

SECRETARIA REGIONAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS
LABORATÓRIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

Auditório do LREC, Rua de S. Gonçalo, Ponta Delgada

Inscrições
A participação no Seminário não tem qualquer encargo, mas carece de
inscrição prévia, uma vez que a admissão de participantes está limitada
ao número de lugares disponíveis na sala.
Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e fazêla chegar (pessoalmente, por correio normal, correio eletrónico ou fax)
ao LREC, podendo ainda optar por transmitir os elementos requeridos
por contacto telefónico.

Contactos / Informações
Colaboração
Para além do apoio do Instituto Português da Qualidade (IPQ), o LREC
conta com a colaboração dos seguintes organismos: Direção Regional
de Apoio ao Investimento e à Competitividade (DRAIC), Inspeção
Regional das Atividades Económicas (IRAE), Associação dos Industriais
de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores (AICOPA), Marques
Britas SA, Norma-Açores e Associação Portuguesa de Certificação
(APCER).

Destinatários
O Seminário interessa a administradores, diretores técnicos e da
qualidade, engenheiros civis, arquitetos e outros técnicos de
instituições, empresas ou outros organismos relacionados com as
atividades de conceção, fabrico, aplicação, controlo da qualidade,
fiscalização, licenciamento e comercialização de produtos de
construção.

Drª Helena Brasil
Laboratório Regional de Engenharia Civil
Rua de S. Gonçalo, s/n, 9500-343 Ponta Delgada
Tel.: 296301500 /75
Fax: 296654109
E-mail: lrec@azores.gov.pt
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manhã --------------------------------------------------

tarde ---------------------------------------------------------

A Marcação CE nos Produtos de Construção

09:00 – Receção dos participantes

3º Painel: A prática da Marcação CE dos
produtos de construção nos Açores

09:30 – Sessão de abertura
1º Painel: A Marcação CE e o mercado interno
dos produtos de construção
09:45 – Aplicação da Marcação CE aos produtos de
construção – IPQ (Engº Ricardo Fernandes)
10:15 – Visão da entidade de fiscalização de
mercado – IRAE (Dr. Paulo Machado)
10:45 – Pausa p/ café
2º Painel: A Marcação CE e a Normalização
nos produtos de construção
11:15 – O impacto do novo Regulamento dos
Produtos de Construção (UE nº 305/2011) na
atividade industrial da Região Autónoma dos Açores

– DRAIC (Engº António Amaro)
11:45 – A Normalização nos produtos de construção
e a ação do LNEC – LREC (Engº Carlos Fraga)
12:15 – Debate
12:45 – Pausa p/ almoço

Aplicação nos Açores
Auditório do LREC

FICHA DE INSCRIÇÃO

14:30 – Perspetiva de uma empresa fabricante Marques Britas S.A. (Sr. Rui Furtado)
15:00 – Perspetiva de uma empresa de Fiscalização
de Obras - Norma-Açores (Engº Carlos Mota)
15:30 – Pausa p/ café
4º Painel: Presente e futuro da Marcação CE
dos produtos de construção
16:00 – Visão de uma associação sectorial AICOPA (Engº Humberto Sampaio)

16:30 – Visão de um Organismo Notificado APCER (Engº Helder Estradas)
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17:00 – Debate
17:30 – Encerramento
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