
Objetivo

[Agregados: requisitos, avaliação da 
 conformidade e controlo da produção]

Destinatários

Técnicos com alguma experiência em pedreiras de produção de 

agregados ou técnicos de obra de construção civil ou obras públicas.

Duração

14 horas

Certificado de Formação Profissional

A todos os participantes que concluírem o curso, sem excederem o limite de 
faltas (10% do número total de horas, metade das quais terão de ser 
justificadas), será entregue o respetivo certificado de frequência de 
Formação Profissional. 

Disponibilizar aos participantes conhecimentos necessários para 

realizar a avaliação da conformidade dos agregados, bem como 

estabelecer procedimentos para o controlo da produção.

Permitir a aplicação prática por parte dos formandos, com realização 

das fases mais significativas dos ensaios.

FORMAÇÃO CONTÍNUA

Cronograma e local

Horário: Laboral

Local: CICCOPN, Maia

Valor de inscrição 

275 €

Os colaboradores de empresas associadas da AICCOPN usufruem de um 
desconto de 10%.

Escolaridade obrigatória

Condições de Ingresso

- Para os indivíduos nascidos até 31 de dezembro de 1966 - 4 anos 
- Para os indivíduos nascidos entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980 - 6 anos 
- Para os indivíduos nascidos entre 1 de janeiro de 1981 e 31 de dezembro de 1997 - 9 anos
- Para os indivíduos nascidos depois de 1 janeiro de 1998 - 12 anos



Conteúdos Programáticos

 Tipos de agregados e sua classificação

No final da formação os formandos serão capazes de estabelecer todos os 

procedimentos para o controlo dos produtos fabricados na pedreira, bem como 

avaliar a conformidade dos mesmos face às exigências para a marcação CE dos 

materiais.

Competências a adquirir

www.ciccopn.pt
ciccopn@ciccopn.pt

São consideradas prioritárias as inscrições provenientes de candidatos ligados às empresas 

associadas da AICCOPN (no cumprimento do disposto na Portaria 559/87, de 6 de julho, 

concretamente no ponto III do Capítulo I).

Observações:

 Amostragem de agregados NPEN 932-1

 Análise granulométrica – Método de peneiração NPEN 933-1 e 
classificação dos agregados

 Identificação das caraterísticas a avaliar nos agregados

Classes e periodicidades na avaliação das propriedades
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Documentação a elaborar, por forma a garantir os requisitos da 

marcação CE dos agregados

Normas de produto e fichas de produto

[Agregados: requisitos, avaliação da 
 conformidade e controlo da produção]

Rui Costa. Licenciatura em Engenharia Civil e Pós-graduação em Reabilitação 

do Património Edificado pela FEUP. Responsável pelo setor de Materiais de 

Construção do LGMC do CICCOPN.

Formador
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