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1. OBJETIVO  
 
O presente procedimento descreve os requisitos aplicáveis ao Reconhecimento de Cursos de Formação na 
área dos Ensaios Não Destrutivos (END), dirigidos para a certificação de pessoas, de acordo com a norma 
EN ISO 9712:2012. 
 
 
2. ÂMBITO 
 
Este procedimento é aplicável a todos os métodos, setores e níveis de qualificação constantes do 
Documento de Divulgação Externa DDE-CER-010 e tem em conta as recomendações dos documentos 
ISO/TR 25107:2006 e ISO/TR 25108:2006. 
 
 
3. REFERÊNCIAS  
 
• EN ISO 9712:2012 – Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel 
• ISO/TR 25107:2006 – Non-destructive testing — Guidelines for NDT training syllabuses 
• ISO/TR 25108:2006 – Non-destructive testing — Guidelines for NDT personnel training organizations 
• DDE-CER-010 – Certificação de Técnicos de Ensaios Não Destrutivos de acordo com a Norma EN ISO 

9712:2012 
• Portaria n.º 256/2005 de 16 de março 
• Portaria n.º 208/2013 de 26 de junho 
 
 
4. DEFINIÇÕES  
 
Curso de Formação END

 

 - processo formativo (teórico e prático) no método END em que é pretendida a 
certificação, cujo programa foi aprovado pelo Organismo de Certificação de Pessoal (ponto 3.20 - EN ISO 
9712:2012). 

Entidade Formadora END

 

 - Entidade que realiza cursos de formação na área END (inter ou intra), 
devidamente certificada para o efeito ou entidade empregadora que, no âmbito do código do trabalho, 
promove a formação interna dos seus colaboradores.  

Reconhecimento de Cursos de Formação END

 

 - Procedimento que permite atestar que os cursos de 
formação END e as entidades formadoras que os ministram cumprem os requisitos estabelecidos pela EN 
ISO 9712:2012. 

 
5. RESPONSABILIDADES  
 

Atividades Coordenador 
OCP Perito END 

Avaliação de candidaturas de cursos de formação propostos 
para Reconhecimento x  

Avaliação técnica x x 

Concessão/Renovação do Reconhecimento dos Cursos de 
Formação END x  
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6. PROCEDIMENTO  
 
6.1 REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO 
 
Para que os cursos de formação sejam reconhecidos pela RELACRE/OCP, os respetivos conteúdos 
programáticos devem cumprir com o estabelecido no documento ISO/TR 25107:2006. 
 
É recomendável que as entidades que os ministram cumpram o estabelecido no documento ISO/TR 
25108:2006. 
 
As entidades que pretendam que os seus programas sejam reconhecidos pela RELACRE/OCP, devem 
apresentar um “Dossier de Candidatura”, no qual se documente o cumprimento dos requisitos a seguir 
discriminados. 
 
 

6.1.1 Entidade Formadora 
 
A Entidade formadora deve estar certificada pela DGERT – “Direção-Geral do Emprego e das Relações de 
Trabalho”, de acordo com a Portaria n.º 208/2013, de 26 de junho, na(s) área(s) relacionada com os Ensaios 
Não Destrutivos (ex: 520 – “Engenharia e Técnicas Afins;  521 – Metalurgia e Metalomecânica, de acordo 
com o estabelecido na Portaria n.º 256/2005, de 16 de março). 
 
As Entidades que não estão certificadas pela DGERT também podem apresentar o “Dossier de 
Candidatura” para reconhecimento dos cursos de formação. Neste caso, o dossier deve incluir também 
procedimentos/critérios para: 
 

• Conceção e desenvolvimento da formação, incluindo metodologias de atualização e melhoria 
• Seleção e avaliação dos formadores 
• Avaliação do aproveitamento dos formandos (aquisição de conhecimentos) 
• Tratamento de Ocorrências e Reclamações 

 
 

6.1.2 Formadores 
 
O(s) formador(es) devem estar devidamente certificados no método de ensaio, setor e nível adequado à 
formação em causa.  
 
Recomenda-se que evidenciem experiência e aptidão pedagógica, através do envio do Curriculum vitae e 
Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) de formador (ex-CAP). 
 
 

6.1.3 Conteúdos Programáticos 
 
Os conteúdos programáticos dos cursos devem cumprir o estabelecido no documento ISO/TR 25107 e 
estarem organizados de forma detalhada, por módulos e respetiva duração, de forma a facilitar a 
identificação de cada secção e sub-secção com as do documento referido. 
 
No que se refere aos métodos de aplicação limitada (Medição de Espessuras e Interpretação Radiográfica) 
e à Saúde, Segurança e Proteção Radiológica devem ser seguidos os conteúdos estabelecidos pelo OCP 
(disponíveis no site da RELACRE/OCP). 
 
A Entidade deve publicar e/ou fornecer a pedido, o conteúdo programático detalhado de cada curso. Este 
deve ser revisto, sempre que necessário, face a desenvolvimentos técnicos no setor/método END a que se 
destina, ou quando ocorra alteração nos requisitos de certificação. 
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6.1.4 Meios Didáticos 
 
A Entidade deve disponibilizar aos formandos documentação apropriada ao conteúdo programático e nível 
de qualificação. Devem ser incluídas normas e publicações técnicas relacionadas com o método em causa. 
 
Os documentos relevantes relativos ao Esquema de Certificação devem ser incluídos na documentação a 
fornecer aos formandos. 
 
 

6.1.5 Instalações e Equipamentos 
 
As instalações e equipamentos devem ser adequados para a realização das partes teórica e prática e de 
acordo com o número de formandos do curso. O Anexo 1 contém a lista de equipamentos mínimos a 
disponibilizar, pela entidade formadora. 
 
Quando necessário, devem ser fornecidos aos formandos equipamentos de proteção individual e 
respeitadas as condições de segurança. 
 
Caso a formação seja realizada nas instalações do cliente (Formação Intra), as condições mínimas devem 
ser igualmente respeitadas. 
 
 

6.1.6 Provetes para formação 
 
Os provetes utilizados para a formação (incluindo radiografias) devem ser disponibilizados em quantidade 
suficiente e serem adequados ao método/setor END em causa. 
 
Os provetes devem conter descontinuidades reais ou artificiais, representativas das normalmente detetadas 
no campo. Estas devem estar devidamente caracterizadas (tipo, posição) e reportadas num relatório (Ficha 
do provete). 
 
 

6.1.7 Certificados de Formação 
 
Os certificados de formação devem conter no mínimo a seguinte informação: 
 

• Método de ensaio  
• Nível de qualificação 
• Conteúdo Programático do curso 
• Duração total do curso, com referência à sua distribuição por módulos teóricos e práticos 
• Datas de realização do curso 
• Aproveitamento 
• Nome do(s) Formador(es) que ministraram o curso 

 
 

6.1.8 Informação 
 
A Entidade deve garantir a integridade, segurança e confidencialidade da seguinte informação: 
 

• Programa de Formação 
• Identificação da documentação de apoio 
• Relatórios (Ficha) dos provetes utilizados na formação 
• Identificação do formador 
• Sumários das sessões e registos de assiduidade dos formandos 
• Registos da avaliação da aprendizagem e da classificação final, quando aplicável 
• Registos da avaliação de desempenho do formador 
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• Registos da avaliação da satisfação dos formandos 
• Registos de ocorrências e reclamações 

 
 
6.2 PROCESSO DE RECONHECIMENTO 
 
O processo de reconhecimento de cursos de formação compreende as seguintes etapas: 
 

• Análise da candidatura 
• Avaliação das instalações, equipamentos, provetes de formação e material didático 

 
 

6.2.1 Candidatura e Análise 
 
As Entidades que desejam que os seus cursos de formação sejam reconhecidos pela RELACRE/OCP 
deverão enviar, com uma antecedência mínima de 45 dias úteis

 

 em relação à data prevista para o início do 
curso de formação, um Dossier de Candidatura, constituído por: 

• Formulário de Candidatura (Mod.CER.115) 
• Documentação que evidencie o cumprimento dos requisitos 6.1, nomeadamente: 

- Cópia do Certificado de certificação DGERT ou Procedimentos referidos em 6.1.1 
- Conteúdo Programático do(s) curso(s) proposto(s) ou Referencial de Formação 
- Cópia dos Curricula vitae, certificações END e CCP dos formadores (quando aplicável) 
- Lista dos Equipamentos a utilizar por curso/método 
- Lista do tipo de provetes a utilizar por curso/método 
- Modelo do certificado de formação 

• Comprovativo de pagamento dos custos associados (ver site da RELACRE/OCP) 
 
 
A documentação será analisada de forma confidencial pela RELACRE/OCP. Caso seja constatada a 
ausência de algum documento, a entidade será notificada no prazo de 5 dias úteis

 

 após a receção da 
candidatura.  

Quando a candidatura estiver completa, a RELACRE/OCP analisa-a com recurso a peritos técnicos da área, 
reservando-se o direito de fazer uma avaliação suplementar, que pode incluir uma visita às instalações, onde 
serão avaliados também os equipamentos, provetes e material didático a utilizar em cada curso de formação 
a reconhecer. 
 
Se forem detetadas deficiências, a entidade será informada e deverá responder no mais curto espaço de 
tempo possível. Caso as deficiências não sejam corrigidas com pelo menos 15 dias úteis

 

 de antecedência 
em relação à data de início do curso, a RELACRE não poderá garantir a análise e eventual reconhecimento 
do mesmo atempadamente.   

 
6.2.2 Concessão do Reconhecimento 

 
No máximo, após 30 dias úteis

 

 da receção da candidatura e caso seja verificado o cumprimento de todos 
os requisitos (incluindo o pagamento dos custos associados), será enviada uma comunicação à entidade 
candidata, indicando o código de reconhecimento. 

O reconhecimento dos cursos de formação terá a validade de 3 anos

 

. Durante este período, e se for 
considerado necessário, poderá ser solicitada documentação à entidade ou agendada uma visita. 

Salienta-se, no entanto, que durante a validade do reconhecimento, cada entidade será visitada, pelo 
menos, 1 vez. 
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Será da responsabilidade da entidade a comunicação de qualquer alteração significativa, com impacto nos 
cursos de formação reconhecidos. 
 
 

6.2.3 Extensão do Reconhecimento 
 
Qualquer entidade com cursos de formação já reconhecidos poderá solicitar a extensão do reconhecimento 
para outros cursos de formação. 
 
Para tal, deverá apenas enviar a documentação relativa a cada curso, nomeadamente: 
 

• Conteúdo Programático do(s) curso(s) ou Referencial de Formação 
• Cópia dos Curricula vitae, certificações END e CCP dos formadores (quando aplicável) 
• Lista dos Equipamentos a utilizar por curso/método 
• Lista do tipo de provetes a utilizar por curso/método 

 
 
6.3 RENOVAÇÃO 
 
O reconhecimento pode ser renovado 3 anos após a data da concessão. 
 
As entidades que desejem continuar com os cursos de formação reconhecidos, devem solicitar a renovação, 
devendo enviar os documentos indicados em 6.2.1, com uma antecedência mínima de 2 meses,

 

 em 
relação à data de fim de validade do reconhecimento. 

Caso o prazo estabelecido para o envio do pedido não seja cumprido, a RELACRE não poderá garantir a 
tomada de decisão antes do termo da validade do reconhecimento. 
 
A metodologia de renovação é idêntica à da concessão do reconhecimento. 
 
6.4 DIVULGAÇÃO 
 
As entidades com cursos END reconhecidos poderão publicitar esse reconhecimento, devendo usar a 
seguinte frase: 
 
“Curso de Formação reconhecido pelo Organismo de Certificação de Pessoas (RELACRE/OCP)” 
 
A RELACRE/OCP publicitará no site, a lista de cursos reconhecidos e respetivas entidades que os 
ministram. 
 
 
7. DOCUMENTAÇÃO 
 

• Mod.CER.115 - Formulário de Candidatura a Reconhecimento de Curso de Formação em Ensaios 
Não Destrutivos 

• Mod.CER.116 - Certificado de Reconhecimento do Curso de Formação END 
• Mod.CER.118 - Avaliação de Cursos de Formação END 

 
 
8. REVISÃO DO DOCUMENTO   
 

Edição Data Descrição 
01 2014-03-07 1ª Edição deste documento. 
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Anexo 1 
 

PT (Líquidos Penetrantes) 
 

• Zona de ensaio/observação com requisitos de iluminação com luz branca e luz ultra-violeta (UVA) e 
devidamente adequada 
• Meios de limpeza adequados 

• Conjunto de líquidos penetrantes coloridos e fluorescentes removíveis por solvente, água e 
emulsificadores 

• Reveladores 

• Medidor de luz branca e luz UVA (luxímetro e radiómetro)  

• Blocos de referência de acordo com a EN ISO 3452 ou equivalentes (recomendado) 

• Termómetro 

• Papel/trapos de limpeza sem fios 
 
MT (Magnetoscopia/Partículas Magnéticas) 
 

• Zona de ensaio/observação com requisitos de iluminação com luz branca e luz ultra-violeta (UVA) 

• YOKE eletromagnético AC/DC 

• Bobines rígidas (anéis) e/ou flexíveis (cabos) 

• Equipamento de magnetização para utilização com pontas, cabos e/ou anéis 

• Meios de desmagnetização 

• Medidor/avaliador de campo eletromagnético residual 

• Indicador de campo magnético de acordo com as normas aplicáveis 

• Barra de referência 

• Aplicadores de partículas húmidas e secas 

• Meio de deteção por via húmida e seca (partículas coloridas e fluorescentes) 

• Medidor de luz branca e luz UVA (luxímetro e radiómetro) 

• Termómetro 
 
RT (Radiografia Industrial) e Interpretação Radiográfica 
 

• Equipamento de Raios X e/ou Raios gama, com respetivos assessórios de segurança 

• Câmara de radiações (recomendado) ou áreas limitadas e assinaladas 

• Câmara escura, tinas e líquidos para revelação manual e/ou equipamento de revelação automática 

• Densitómetro 

• Negatoscópio (recomenda-se, no mínimo, 1 para cada 3 formandos) 

• Conjunto de películas radiográficas, mínimo classe C5  

• Acessórios (IQI, letras, números símbolos, etc.) 

• Medidor de radiação 

• Equipamentos de medição (régua, paquímetro, fita métrica , UT)  
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UT (Ultrassons) 
 

• Equipamentos de ultrassons com acessórios (recomenda-se, no mínimo, 1 para cada 2 formandos) 

• Kit de sondas direitas e angulares apropriadas 

• Blocos de calibração (N.º1 e N.º 2) e de referência (sensibilidade) 

• Acoplante 

• Equipamentos de medição de espessuras (recomendado) 
 
Medição de Espessuras 
 

• Equipamentos de medição de espessuras de representação numérica, com acessórios (recomenda-
se, no mínimo, 1 para cada 2 formandos) 

• Equipamento de ultrassons com representação A-scan (no mínimo 1) 

• Kit de sondas direitas e angulares apropriadas 

• Blocos de calibração (em escada) 

• Acoplante 
 
VT (Inspeção Visual) 
 

• Equipamentos de medição (régua, paquímetro, fita métrica) 

• Conjunto de escantilhões 

• Lupa e acessórios 

• Espelho (recomendado) 

• Lanterna 

• Endoscópio (recomendado) 

• Boroscópio (recomendado) 

• Luxímetro 

• Acessórios de limpeza 
 
 
Nota: Sempre que considerado relevante, devem ser fornecidos Equipamentos de Proteção Individual. 
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