
Marcação CE em equipamentos sob pressão 
e recipientes sob pressão simples

Certificação de Conformidade Europeia por meio de um Organismo Notificado, com 
acompanhamento de todo o processo de fabrico de aparelhos sob pressão.

A NOSSA SOLUÇÃO

A  é o  que permite a livre circulação de Marcação CE padrão de qualidade e segurança
mercadorias na União Europeia. Esta marca assegura o acesso a um dos maiores 
mercados do mundo, assim como a segurança legal do produto. Para distribuir certas 
mercadorias com um maior compromisso de segurança, como no caso dos aparelhos 
sob pressão, é necessário contar com um  que valide o seu Organismo Notificado
cumprimento legal.
A Applus+ Norcontrol é um Organismo Notificado na Diretiva de Equipamentos sob 
Pressão e na Diretiva de Recipientes sob Pressão Simples, com o número 0059. 
Realizamos os exames correspondentes à conceção, fabrico e verificação, realizando a 
Marcação CE de todos os equipamentos sob pressão.
 
Características
 
A Applus+ Norcontrol verifica que todo o processo de fabrico cumpre os requisitos da 
Marcação CE. Os fabricantes devem contactar a Applus+ Norcontrol durante o fabrico, 
para intervir enquanto Organismo Notificado, efetuando os seguintes passos:
 

Receção da documentação.
Exame da documentação de conceção, revisão de cálculos, procedimentos e testes 
a realizar.

Contato: info@applusnorcontrol.com



Acompanhamento pontual do fabrico dos equipamentos.
Inspeção do equipamento sob pressão e supervisão dos testes finais dos 
equipamentos fabricados.
Revisão da declaração de conformidade do fabricante.
Emissão dos certificados correspondentes.

 
A Applus+ Norcontrol disponibiliza-lhe um serviço global, uma vez que pode realizar 
todos os ensaios e trabalhos complementares à marcação CE de equipamentos sob 
pressão.

Clientes alvo

Este serviço destina-se a
 

Todas as empresas e fabricantes que queiram comercializar equipamentos sob 
pressão e recipientes sob pressão simples na Europa.

 
A marcação CE indica que os seus produtos cumprem todos os padrões e exigências 
legais pertinentes na União Europeia, respetivamente as Diretivas 2014/68/UE e 2014/29
/UE 97/23 CE e 87/404 CE. Desta forma, garante-se a livre circulação dos seus 
equipamentos e recipientes sob pressão dentro do mercado da União Europeia.

Principais benefícios para o cliente

Benefícios
 

Garantir a qualidade dos equipamentos sob pressão, desde a conceção até ao 
fabrico.
Proteger as pessoas e bens dos riscos dos equipamentos sob pressão.
Assegurar o cumprimento dos requisitos das diretivas europeias que regulam o 
fabrico e comercialização dos equipamentos sob pressão.
Capacidade de venda dos produtos certificados Applus+ Norcontrol, em qualquer 
país da União Europeia.
Contar com uma empresa global certificada para 14 diretivas europeias, que 
disponibiliza todos os serviços de ensaios complementares que sejam necessários
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