
 

 

  
Designação da Ação:  Pavimentos 
 
Carga Horária: 25 horas 
 
 
Horário e Dias de Formação:
 
Regalias: Subsídio de alimentação (sujeito a uma assiduidade 
 
 
 
 
 
Objetivos 

• Tipos de pavimentos; 

• Conhecer as principais 

• Dotar os formandos de conhecimentos que permitam conhecer a norma 

harmonizada aplicável aos 

de aplicabilidade das normas regulamentares do produto em causa, sendo capazes 

de interpretar e analisar os pressupostos essenciais a ter em consideração

determinado produto;

• Conhecer as alterações da nova norma 

• Reconhecer as principais patologias dos pavimentos, suas causas e com evitar estes 

problemas. 

 

 

 

Conteúdos 

• Generalidades da madeira suas implicações na tecnologia da madeira.

• Pavimentos. 

• Requisitos técnicos dos pavimentos.

• Marcação CE para pavimentos. Nova norma. Referenciais Normativos para 

pavimentos. 

• Condições que as obras devem verificar para um correto assentamento de um 

pavimento de madeira.

• Análise de patologias mais frequentes que ocorrerem 

de as minimizar. 

• Obras produtos de referência.

• Organismos notificados e organismos de aprovação

• Avaliação da conformidade

• Controlo interno da produção

 

 

 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum 

esclarecimento, contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 

480 ou dos endereços eletrónicos 

 Pavimentos de Madeira

Pavimentos de Madeira 

Dias de Formação: Horário Pós – laboral (dias a definir) 

Subsídio de alimentação (sujeito a uma assiduidade ≥ 90%) 

 

Conhecer as principais madeiras para pavimentos; 

Dotar os formandos de conhecimentos que permitam conhecer a norma 

harmonizada aplicável aos pavimentos de madeira, preparando-os para a função 

de aplicabilidade das normas regulamentares do produto em causa, sendo capazes 

de interpretar e analisar os pressupostos essenciais a ter em consideração

determinado produto; 

ões da nova norma de marcação CE para pavimentos;

Reconhecer as principais patologias dos pavimentos, suas causas e com evitar estes 

Generalidades da madeira suas implicações na tecnologia da madeira.

técnicos dos pavimentos. 

Marcação CE para pavimentos. Nova norma. Referenciais Normativos para 

Condições que as obras devem verificar para um correto assentamento de um 

pavimento de madeira. 

Análise de patologias mais frequentes que ocorrerem em obra e a melhor maneira 

Obras produtos de referência. 

Organismos notificados e organismos de aprovação 

Avaliação da conformidade 

Controlo interno da produção 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum 

esclarecimento, contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 

480 ou dos endereços eletrónicos pedro.martins@cfpimm.pt  e mario.garcia@cfpimm.pt

 

 

Pavimentos de Madeira 
 
 
 
 
 

Dotar os formandos de conhecimentos que permitam conhecer a norma 

os para a função 

de aplicabilidade das normas regulamentares do produto em causa, sendo capazes 

de interpretar e analisar os pressupostos essenciais a ter em consideração perante um 

de marcação CE para pavimentos; 

Reconhecer as principais patologias dos pavimentos, suas causas e com evitar estes 

 

Generalidades da madeira suas implicações na tecnologia da madeira. 

Marcação CE para pavimentos. Nova norma. Referenciais Normativos para 

Condições que as obras devem verificar para um correto assentamento de um 

em obra e a melhor maneira 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum 

esclarecimento, contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 

mario.garcia@cfpimm.pt. 


