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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Regulamento 305/2011* 

 O que se pretende: 

  

 ▪simplificar 

 ▪clarificar 

 ▪melhorar a transparência 

 ▪aumentar a eficácia 

 ▪reduzir custos 

 *Publicado no Jornal Oficial da União Europeia L 88, de 2011.04.04 
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Regulamento 305/2011 
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Publicação 

2011.04.04 

Entrada em vigor 

2011.04.24 

Aplicação diferida 
de várias 

disposições 

2013.07.01 

Datas–chave do Regulamento: 



               
                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Regulamento 305/2011 

O Regulamento integra os requisitos previstos no 

quadro normativo horizontal para a comercialização de 

produtos, estabelecidos por 

          

 Regulamento (CE) nº 765/2008 

 e  

 Decisão nº 768/2008/CE 
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

 Principais alterações de terminologia: 
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Directiva Regulamento 

Directrizes/guias para a Aprovação 

Técnica Europeia 

Documentos de Avaliação Europeus 

Aprovação Técnica Europeia Avaliação Técnica Europeia 

Declaração de conformidade Declaração de Desempenho 

Organismos de aprovação Organismos de Avaliação Técnica 

(OAT) 

Organismos aprovados  Organismos notificados (ON) 

Certificação da conformidade Avaliação e verificação da 

regularidade do desempenho 



               
                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

 O Regulamento contem um artigo dedicado a 

definições, de onde salientamos: 

 

 Noção de Kit 

 Conceito de Desempenho do produto (em relação 

às suas características essenciais) 

 Caracterização de Documentação Técnica 

Específica  

 Conceito de Documento de Avaliação Europeu 

 Noção de Produto-tipo 
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

 Aspectos conceptuais em termos de 

avaliação: 
– Intensificação do recurso ao uso e à produção de Normas Harmonizadas, 

nomeadamente a partir de Documentos de Avaliação Europeus já existentes 

– Reforço das preocupações ambientais 

– Declaração de Desempenho como resultado central da avaliação e verificação 

da regularidade do desempenho e indispensável para a Marcação CE 

– Significado particular da Marcação CE, evidenciando a conformidade do 

produto com o seu desempenho declarado 

– Clarificação dos procedimentos de avaliação dos produtos na fase de 

elaboração/aprovação dos Documentos de Avaliação Europeus 

– Manutenção das Directrizes/Guias de aprovação técnica europeia como 

Documentos de Avaliação Europeus, desde que publicadas antes de 

2013.07.01 
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

 O que se aplica a partir de 2011.04.24: 

 

      Capítulo V – Organismos de Avaliação Técnica (OAT) 

 

o Designação dos OAT 

 

  - Avaliação em função dos requisitos estabelecidos no anexo IV 

 

  - Designação para gama(s) de produtos definidas no anexo IV 
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

 O que se aplica a partir de 2011.04.24: 

 

             Capítulo VII – Autoridades notificadoras e organismos        

 notificados (ON) 

 

 Notificação dos ON 

 - Maior pormenorização dos requisitos a cumprir pelos ON: 

 nomeadamente independência, integridade profissional, competência técnica, 

 pessoal necessário com conhecimento, experiencia e aptidão, meios  necessários, 

 imparcialidade, sigilo profissional  

 

 - O cumprimento das normas harmonizadas aplicáveis dá 

 presunção de conformidade de cumprimento dos requisitos 

 exigidos aos ON quando as normas se apliquem a esses 

 requisitos. 
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

 O que se aplica a partir de 2011.04.24: 

 

            Notificação dos ON (cont): 

 

– Privilegia-se o recurso à acreditação dos ON: obtenção de certificado 

de acreditação 

 

– Caso a Comissão Europeia (CE) verifique que um ON não satisfaz os 

requisitos para a sua notificação ou que deixou de os satisfazer 

durante o exercício como ON, deve informar do facto o Estado-

Membro (EM) notificador e solicitar-lhe que tome as medidas 

correctivas necessárias, incluindo a retirada da notificação , se for 

caso disso 

 

– Os ON têm deveres de informação à Autoridade Notificadora 
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento : alterações 

 O que muda em 1 de Julho de 2013: 

  

     Nos requisitos básicos das obras de construção (Anexo I): 

 - verificação dos requisitos durante todo o ciclo de vida da 

 obra 

 - maior preocupação com a emissão e a libertação de 

 substâncias perigosas 

 - introdução da acessibilidade na utilização (para 

 deficientes, em especial) 

 - exigência da eficiência energética das obras  

 - inclusão de um novo requisito: utilização sustentável dos recursos naturais 

 (reutilização e reciclagem das obras) 
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

 O que muda em 1 de Julho de 2013: 

       Quanto à Declaração de Desempenho (elaborada pelo fabricante): 

 

– Obrigatoriedade de elaboração sempre que o produto estiver abrangido por uma 

norma harmonizada ou conforme com uma Avaliação Técnica Europeia (permitida 

excepção para produtos fabricados individualmente, produtos fabricados no estaleiro/obra e 

produtos fabricados de modo tradicional ou destinados à conservação do património) 

 

– Existência de um modelo de Declaração de Desempenho (anexo III) 

 

– Uma cópia (formato de papel ou electrónico) da Declaração de Desempenho 

acompanha cada produto.  

 

– Vai poder ser disponibilizada na Internet, em condições a definir pela CE 

 

– Deve conter o desempenho de pelo menos uma característica essencial do produto 
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

 O que muda em 1 de Julho de 2013: 

  

 Quanto à Marcação CE: 

  

  É retirada a via das especificações técnicas nacionais, como 

 especificações harmonizadas, que podiam garantir presunção de 

 conformidade 

●      Só pode ser aposta quando houver Declaração de Desempenho 

  Há um conjunto mais alargado de inscrições complementares 

obrigatórias, nomeadamente código de identificação do produto-tipo, nº 

de referência da Declaração de Desempenho, nível ou classe de 

desempenho declarado, referência à especificação técnica harmonizada 

e utilização prevista   
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

 O que muda em 1 de Julho de 2013: 

 

 Designação de Pontos de Contacto de Produto 

 

 Os Estados-membros vão designar Pontos de Contacto 

 de Produto (PCP) para produtos do sector da construção, 

 nos termos do Regulamento (CE) nº 764/2008, que 

 prestarão informações sobre as disposições aplicáveis no 

 EM que tenham em vista o cumprimento dos requisitos 

 básicos das obras 
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento : alterações 

 O que muda em 1 de Julho de 2013: 

 

  Deveres dos operadores económicos 

 

 Aos fabricantes, importadores, distribuidores e 

 mandatários são atribuídas obrigações específicas, 

 de acordo com as disposições de referência 

 decorrentes do quadro regulamentar de 

 comercialização de produtos na EU, nomeadamente a 

  Decisão nº 768/2008/CE. 
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

O que muda em 1 de Julho de 2013: 

 Utilização de documentação técnica adequada em  substituição 

 do ensaio ou cálculo na determinação do tipo 

  

 Procedimentos simplificados para microempresas 

 Possibilidade de aplicação de métodos diferentes dos indicados na Norma 

 Harmonizada (sistemas 3 e 4) através da utilização de documentação técnica 

 específica*. Neste caso os produtos aos quais se aplica o sistema 3 podem ser   

tratados de acordo com as disposições previstas no sistema 4. 

 

 Procedimentos simplificados para produtos fabricados 

 individualmente ou por medida (sem ser em série).  Possibilidade de 

 substituir a parte da avaliação do desempenho por  documentação 

 técnica específica*. Porém, se o sistema de avaliação for  1+ ou 1 a documentação é 

 verificada por um ON de certificação de produtos 

 * O fabricante deve demonstrar a conformidade do produto com os requisitos aplicáveis e a equivalência de procedimentos  
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

 O que muda em 1 de Julho de 2013: 

 

 Quanto à avaliação e verificação da regularidade do 

 desempenho 

 

 O sistema de avaliação e verificação da regularidade do 

desempenho de um dado produto ou família de produtos é 

determinado pela CE através  de acto delegado 

 

 Restringe-se a cinco o número de sistemas (definidos no  

 Anexo V) : 1+, 1, 2+, 3 e 4      
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Directiva / Regulamento  : alterações 

 

Nos termos do Tratado o Regulamento é obrigatório e 

directamente aplicável (sem necessidade de transposição) 

em todos os Estados-membros. 

 

No entanto, as disposições que atribuem obrigações aos 

Estados-membros carecem de regulamentação nacional para 

definição de “quem faz o quê” 

 

Nessa perspectiva a DGAE está a preparar o projecto de 

legislação nacional necessário à correcta aplicação do 

Regulamento 
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

Contactos 

 

 Direcção-Geral das Actividades Económicas (DGAE) 

Av. Visconde de Valmor, 72 

1069 - 041 Lisboa 

Telef.: 21 791 91 00 

Fax: 21 796 51 58 

E-mail: dgae@dgae.pt      

URL: http://www.dgae.min-economia.pt   
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                          MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

Obrigado pela vossa atenção 
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