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Valor acrescentado sobre a marcação CE



As marcas de qualidade

O que é uma marca de qualidade?

É a certificação por parte de um organismo independente de um produto conforme a uma 
norma nacional, europeia ou internacional, em matéria de:
Qualidade:

• Segurança
• Uso adequado

Para que serve?

Obriga o fabricante a manter um compromisso permanente no tempo com uns níveis de: 
Qualidade:

• Segurança
• Uso adequado
•  Rigor na documentação e ensaios pelo que assegura ao cliente a supervisão de todos os

aspectos por uma 3ª parte independente

Durabilidade

Como se obtem?

Através de um organismo certificado para o efeito, e por meio de:
1. Solicitação do direito de uso da marca
2. Exame da documentação técnica do produto
3. Ensaios efectuados pelo organismo certificador
4. Visitas de inspecção à fábrica
5. Aceitação do direito de uso da marca

Durabilidade

Como se mantém uma marca de qualidade?

O direito de uso, de uma marca de qualidade não é indefinido. A sua continuação implica um 
controlo regular do produto mediante:

Visitas periódicas às fábricas por inspectores do organismo certificador, cujos controlos se apoiam 
cada vez mais em:

• Processos de produção
• Controlos de recepção
• Processos de identificação

Ensaios dos produtos obtidos de:
• Fábricas
• Pontos de venda (distribuidores)



Como se distingue uma marca de qualidade
de uma homologação ou conformidade?

Uma homologação é sómente uma comunicação de uma aceitação do uso de um produto para 
determinadas aplicações por parte de um organismo:

• Bureau Veritas.

Uma conformidade é sómente uma declaração de cumprimento de um documento normativo:
• Norma
• Directiva: Marca CE 

Marca CE de Conformidade
com as exigências da
Directiva 2006/95/CE 

Como se reconhece um produto com qualidade certificada?

As marcas de qualidade dos produtos UNEX estão convenientemente marcadas no produto e na etiqueta.

Nota: Por razões técnicas, existe um certo atrazo entre a obtenção da Marca de Qualidade e a marcação dos
produtos. Por este motivo, pode dar-se o caso de que um produto ou uma referência tenha obtido recentemente a
Marca de Qualidade e ainda não tenha sido marcado. Para conhecer a lista de produtos ou referências certificados 
ver Dados Técnicos.

Valor acrescentado
Instalar produtos com Marcas de Qualidade é a melhor garantia de que o produto cumpre com a 
normativa vigente e que os seus dados técnicos são verificados por um organismo de controlo externo.
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