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1. OBJETIVO 
 
Definir a metodologia da certificação de: 

• Soldadores / Operadores de Soldadura 
• Brasadores /Operadores de Brasagem 
 

O Esquema de certificação considerado tem dois objetivos principais: 
• Avaliar as capacidades e competência do candidato segundo critérios bem definidos e de acordo com 

os documentos de referência. 
• Evidenciar que o candidato tem as capacidades e a competência necessárias para a execução de juntas 

soldadas no âmbito da certificação pretendida. 
 
2. ÂMBITO 
 
Aplica-se a todas as ações que têm em vista a certificação de soldadores / operadores de Soldadura e/ou 
Brasadores / Operadores de Brasagem, ou seja, à concessão e à renovação da certificação. 
 
3. DOCUMENTOS DIRETORES DO ESQUEMA DE CERTIFICAÇÃO 
 

I. CÓDIGOS DE CONSTRUÇÃO (Ver Nota 1) 

• API 1104 

• ASME IX 

• AWD D1.1 

II. NORMAS EUROPEIAS E INTERNACIONAIS 

• EN ISO 9606 (Serie 1-5) 

• ISO 14555 (Ver Nota 1) 

• EN ISO 14732 

• EN ISO 13585 (Ver Nota 1) 

• ISO 13847 (Ver Nota 1) 
 

III. OUTROS CÓDIGOS / NORMAS (Ver Nota 1) 
 

IV. ESPECIFICAÇÕES PARA A CERTIFICAÇÃO FORNECIDAS PELO CLIENTE (Ver Nota 1 e Nota 2) 
 
Nota 1) A certificação conforme I, III) e IV) assim como a EN ISO 13585, ISO 13847 e ISO 14555 do ponto II, não está 
regulamentada nem consta do âmbito de acreditação do Sistema da Qualidade do OCS/ANB.  
Nota 2) Estas especificações têm sempre de definir um conjunto mínimo de dados, que são: 

• Condições de execução do exame,  

• Tipos de ensaios a efetuar ao corpo de prova executado no exame,  

• Critérios de avaliação do corpo de prova e dos ensaios a que é submetido,  

• Validade da certificação, 

• Gama de certificação 
O OCS/ANB não faz renovações de certificados relativas a este ponto 
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4. DEFINIÇÕES / SIGLAS 
 

Candidatura Conjunto de informação que refere no mínimo a identificação do candidato (tal como nome, morada e outras informações exigidas 
pela condição de certificação), o âmbito da certificação e qualquer informação de apoio que possa demonstrar objetivamente o 
cumprimento de pré-requisitos exigidos para o âmbito da certificação (se aplicável); 

Certificação Conjunto de ações (incluindo candidatura, avaliação, decisão de certificação, acompanhamento e renovação da certificação, 
utilização de certificados e de logótipos/marcas) conducentes à atribuição de certificação dos candidatos de acordo com as 
condições de certificação e que têm o objetivo de avaliar os conhecimentos dos candidatos relativos à sua competência numa 
atividade bem definida, no âmbito do saber fazer ou do saber aplicar. Pode ser obtida através da concessão ou da renovação. 

Concessão Entenda-se atribuição de certificação baseada na prestação de provas específicas pelo candidato, teóricas e/ou práticas, definidas 
pelas condições de certificação.  

Condições de 
Certificação 

Norma, código ou especificação que define, as condições de execução do exame, os tipos de ensaios a efetuar ao corpo de prova 
tendo em vista a sua avaliação, os critérios de avaliação do corpo de prova e dos ensaios a que foi submetido, os relatórios e 
registos necessários, a validade da certificação e a gama de certificação. 

Corpo de Prova Ligação soldada utilizada para fins de exame (prático) no âmbito a que se aplica este procedimento. 

Exame Também denominada como teste ou prova, é a ferramenta de avaliação, teórica ou prática, através da qual o candidato demonstra 
ter competência numa atividade bem definida. 

Examinador S 
(Inspetor de 
Soldadura) 

Examinadores de Soldadura (examinador S) que efetuam a assistência e avaliação dos exames de certificação de soldadores, 
operadores de soldadura, brasadores e operadores de brasagem ou operadores de soldadura por brasagem 

Processo de 
Certificação 

Atividades pelas quais um organismo de certificação determina que uma pessoa cumpre os requisitos de certificação (Conjunto 
de requisitos específicos, incluindo os requisitos do esquema a serem cumpridos, a fim de estabelecer ou manter a certificação), 
incluindo de candidatura, avaliação, decisão de certificação, recertificação e uso de certificados e logótipos /marcas 

Renovação Também denominada como recertificação ou prolongamento é a atividade de certificação que se baseia num certificado já 
existente e na demonstração pelo candidato que cumpre com o conjunto de requisitos definidos pelas condições de certificação. 

Brasador Profissional que executa brasagens controlando manualmente a deslocação da fonte de calor durante todo o processo de 
execução. É responsável pela regulação dos parâmetros de soldadura. 

Operador de 
Brasagem 

Profissional responsável pela execução de juntas brasadas realizadas em sistemas automáticos, mecanizados ou robotizados. 
Pode ser o responsável pela parametrização dos sistemas ou não, poderá efetuar ou não pequenos ajustes no posicionamento 
da fonte de calor durante o processo de execução. Não faz nunca a deslocação manual da fonte de calor durante a execução. 

Operador de 
Soldadura 

Profissional responsável pela execução de juntas soldadas realizadas em sistemas automáticos, mecanizados ou robotizados. 
Pode ser o responsável pela parametrização dos sistemas ou não, poderá efetuar ou não pequenos ajustes no posicionamento 
da fonte de calor durante o processo de execução. Não faz nunca a deslocação manual da fonte de calor durante a execução. 

Soldador Profissional que executa soldaduras, controlando manualmente a deslocação da fonte de calor durante todo o processo de 
execução e que é responsável pela regulação dos parâmetros de soldadura. 
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5. PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 
 
5.1 - Requisitos necessários à certificação 
 
O acesso à certificação é garantido a qualquer pessoa que requeira a mesma desde que satisfaça os requisitos 
definidos neste procedimento e nas condições de certificação a utilizar. 

Os requisitos necessários à certificação são definidos de acordo com os documentos de referência mencionados 
no item 3 deste documento, podendo estes variar de acordo as condições de certificação a utilizar. 

Além do já mencionado aplicam-se ainda os seguintes requisitos: 

• O candidato deverá ter a idade mínima legal para entrar no mercado de trabalho; 

• Demonstrar antes do início do exame que realiza com à-vontade a preparação e a utilização dos meios 
que vai utilizar durante o exame de certificação (na altura do exame o inspetor de soldadura faz a 
verificação. A validação desta verificação é demonstrada pela permissão para iniciar o exame). 

• O tempo de experiência e/ou formação não são requisitos necessários para a certificação 

 
5.2 - Processo de Candidatura 
 
Os candidatos à certificação no âmbito deste procedimento, individuais e/ou apontados por empresas, que se 
considerem aptos à realização dos exames necessários, solicitam numa primeira fase a realização dos exames 
de certificação, indicando no mínimo, por candidato: 

• A(s) Condição(ões) de certificação aplicáveis 

• A(s) prova(s) que pretende(m) realizar 

• O seu nome,  

• E / ou outras indicações necessárias à sua identificação. 

O candidato à certificação ou a empresa que solicita a certificação dos candidatos deve ainda disponibilizar, 
antes da realização da soldadura dos corpos de prova, os seguintes documentos: 

• Certificados de origem (tipo EN 10204 ou equivalente) dos materiais de base e adição a utilizar na 
certificação; 

• Especificação de soldadura de suporte ao exame (EPS, EPS’p. EPB OU EPBp) de acordo com as 
exigências da condição de certificação. 

• O protocolo de conduta de pessoa certificada assinado e datado 

• Documento de identificação 

Estes documentos podem ser evidenciados somente no momento do exame (antes da realização do mesmo) 

Nota 1: Os custos associados ao processo de certificação são do conhecimento do candidato. 

Repetições de exames devidas a reprovações serão tratadas como novas candidaturas. 
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5.3 - Processo de Exame 
 
As condições de certificação a que os candidatos têm de se submeter, encontram-se definidas nos documentos 
de referência mencionados no item 3 deste documento. 

• O candidato à certificação deve demonstrar antes do início do exame que realiza com à-vontade a 
preparação e a utilização dos meios que vai utilizar durante o exame de certificação tais como: 

• A análise da EPS, EPSp, EPB ou EPBp  

• O estado do equipamento a utilizar e a sua preparação  

• A Verificação dos materiais de base e de adição de acordo com os definidos na EPS ou EPSp 

• A verificação das dimensões das peças de exame tais como o tipo de chanfro, o tipo e dimensão do 
material de adição, o seu estado de conservação, montagem da junta… 

• O posicionamento das peças de exame 

• Outros requisitos específicos necessários à realização do exame 

Aquando da realização do exame o examinador S faz a verificação das tarefas realizadas pelo candidato e o seu 
à-vontade na preparação e utilização dos meios a utilizar. 

A validação desta verificação é demonstrada pela permissão para iniciar o exame. 

O exame de qualificação não inclui a componente teórica exceto se expressamente requerido pela 
documentação de referência 

Após o candidato ter terminado a realização do corpo de prova, o examinador S fará o exame de inspeção visual. 

Adicionalmente e caso o cliente assim o indique poderão ser utilizados relatórios específicos de inspeção visual. 

No caso de aceitação por inspeção visual, serão solicitados os ensaios não destrutivos e/ou destrutivos 
necessários para a avaliação do exame realizado. 

Após validação dos ensaios destrutivos e/ou não destrutivos é emitido o respetivo certificado ou declaração de 
reprovação. O candidato ou a empresa que solicitou a certificação é informada em conformidade por carta, fax 
ou por via eletrónica. 

 

5.4 - Emissão de Certificados / Declaração de Reprovação 
 
O Certificado é propriedade exclusiva do ISQ, sendo constituído por frente e verso em impresso próprio em folha 
A4 e a cores. 

Os formatos dos certificados asseguram que o período de validade de cada certificação é sempre mencionado. 

Quando a condição de certificação define de forma clara o referido período é inserida a data de fim de validade. 

Nos casos em que a condição de certificação não menciona de forma clara o período de validade da certificação, 
fazendo depender esta, não de um período de tempo fixo, mas sim do modo como são cumpridos os requisitos 
para a manutenção da certificação, existe a menção de que deve ser consultada a condição de certificação e 
não é inserida uma data de fim da validade da certificação. 

A Declaração de Reprovação assegura que o candidato é informado das causas da decisão tomada e da 
possibilidade de este apresentar um recurso da decisão tomada. 

A informação acerca da Norma e/ou outros documentos em que se baseia a certificação deve obrigatoriamente 
conter a informação da edição que foi utilizada (por exemplo, a norma NP EN ISO 9606-1 deve ser referenciada 
como NP EN ISO 9606-1:2017). 
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No caso de solicitação do cliente de um certificado de soldador já existente será feita uma reemissão do 
certificado de qualificação por parte no emissor que colocará junto do número de certificado a designação “2ª 
VIA” e substituindo a cópia que consta nos arquivos. 

No caso de deteção de erros e/ou omissões num certificado de soldador já emitido, será feita uma reemissão do 
certificado de soldador, já com as correções efetuadas, acompanhada da destruição do documento original 
incorreto e devida atualização do mesmo nos arquivos. 
 
6. PROCESSO DE RECERTIFICAÇÃO (RENOVAÇÃO) 
 

6.1 - Requisitos necessários à recertificação 
 

O acesso à renovação da certificação é garantido a todas as pessoas já certificadas pelo OCS/ANB que o 
requeiram, desde que satisfaçam os requisitos específicos da condição de certificação pelo qual foram 
certificados. 

Os requisitos necessários à recertificação são definidos de acordo com os documentos de referência 
mencionados no item 3 deste documento, podendo estes variar de acordo as condições de certificação 
aplicáveis. 

 

6.2 - Candidatura à renovação 
 
Os candidatos à renovação da certificação, quer a nível individual quer apontados por empresas, que se 
considerem aptos devem submeter a solicitação ao OCS/ANB. 

Se aplicável, será fornecida pelo OCS/ANB uma resposta à solicitação que inclui a descrição do processo de 
renovação apropriado (incluindo os custos), os requisitos e os documentos necessários e aplicáveis. 

Para proceder à renovação de uma certificação, o OCS/ANB terá de receber o certificado original e a demais 
documentação de suporte. O conteúdo da documentação de suporte à renovação depende da condição da 
certificação que se pretende renovar. Só serão realizadas renovações de certificados no âmbito da condição de 
certificação que deu origem à anterior certificação. 

No caso de uma renovação onde não haja campo disponível no certificado original que foi submetido para 
renovação ou caso o modelo do certificado enviado não ser o modelo de certificado em vigor será emitido um 
novo certificado que substitui o primeiro. 

 
7. RENUNCIA À CERTIFICAÇÃO 
 
A pessoa certificada pode renunciar definitiva ou temporariamente, à certificação apresentando um pedido formal 
de renúncia com um pré-aviso de três meses em relação à data de validade do certificado.  

No caso de renúncia temporária, o período de suspensão deve ser claramente identificado pela pessoa 
certificada. 

A renuncia ou suspensão temporária da certificação não altera o período de validade do respetivo certificado. 

O OCS/ANB confirma a renuncia à certificação e retira os dados da pessoa certificada da Lista de Pessoas 
Certificadas e publicita a renúncia, utilizando os meios de informação através dos quais tinha sido divulgada a 
respetiva certificação (se aplicável). Em paralelo notifica a pessoa em questão, através de carta, fax ou correio 
eletrónico, confirmando a renúncia à certificação e informando que cessaram os direitos que detinha como 
pessoa certificada.  

No caso de renúncia temporária, suspensão do certificado, as condições de levantamento da mesma, devem 
estar definidas de uma forma clara na comunicação enviada à pessoa certificada. 
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8. SUSPENSÃO OU ANULAÇÃO DA CERIFICAÇÃO 
 
Os titulares da certificação têm o direito de publicitar a obtenção da sua certificação da forma que considerarem 
mais adequada, desde que assegurem a correta referência ao campo e limites da certificação obtidas e indiquem 
o número de registo correspondente. 

Considera-se inadequada a utilização da certificação quando possa induzir em erro os destinatários dessa 
informação, particularmente nos seguintes casos:  

• A certificação não foi ainda concedida, foi suspensa ou cancelada, ou se o seu possuidor renunciou à 
mesma.  

• A certificação esteja a ser utilizada ou publicitada fora do seu campo de aplicação.  

• Não sejam aplicadas novas prescrições em consequência de alterações às regras do sistema de certificação.  

• Sejam infringidas as regras de conduta profissional de pessoal certificado. 

 

Dependendo da gravidade da infração, o OCS/ANB decidirá sobre o tipo de sanções a aplicar, que poderão 
ser:  

• Repreensão registada; 

• Multa; 

• Suspensão ou cancelamento da certificação  

 

A decisão de suspensão terá por base: 

• Uso inadequado do certificado 

• Incumprimento das obrigações assumidas com a certificação; 

• Não eliminação das não conformidades identificadas; 

• Não cumprimento das regras de conduta profissional; 

• Pedido da pessoa certificada (ex.: cessação da atividade). 

 

O cancelamento será decidido por:  

• Suspensão do certificado se prolongar para além dos seis meses;  

• Se observarem os mesmos motivos que levam à suspensão, mas as não conformidades verificadas serem 
muito graves ou poderem trazer danos a terceiros e/ou à imagem do OCS/ANB;  

• Pedido da pessoa certificada (ex.: cessação da atividade). 
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9. RECURSOS E RECLAMAÇÕES 
 
9.1 - Reclamações 
 
Processo de tratamento de Reclamações 
 

1. Receção e registo da reclamação recebida do reclamante – A reclamação pode ser apresentada pelo 
reclamante através do livro de reclamações (físico ou presencial) e através de email, fax ou carta registada. 

2. Informação ao reclamante da receção da reclamação – É realizada informação ao reclamante da 
receção da reclamação pela área que realizou o serviço. 

3. Análise e tratamento – Todas as reclamações são registadas, analisadas e tratadas pela área que 
realizou o serviço, sendo validados os resultados por pessoa independente da realização do serviço.  

4. Informação ao reclamante das conclusões da reclamação – O reclamante é informado por carta ou e-
mail da decisão no prazo de 15 dias úteis a contar da data da reclamação, na qual se inclui, caso a mesma 
seja aceite, as ações corretivas. 

 
9.2 - Recursos 
 
Processo de tratamento de Recurso 
 

1. Receção e registo do recurso recebido do recorrente – O recurso pode ser apresentado pelo recorrente 
através do livro de reclamações (físico ou presencial) e através de email, fax ou carta registada.  

O prazo para apresentação de recurso é de 4 semanas após a constatação dos factos que o motivaram e 
devidamente documentado. 

2. Informação ao recorrente da receção do recurso– É realizada informação ao recorrente da receção do 
recurso, pelo Secretariado ou pelo Responsável do OCS/ANB. 

3. Análise e tratamento – Todos os recursos são registados, analisados e tratados pela área que realizou o 
serviço e validadas por pessoa independente da realização do serviço. 

4. Informação ao recorrente das conclusões do recurso– O recorrente é informado formalmente da 
decisão no prazo de 2 semanas a contar da data do recurso. 

 
10. DEVERES E DIREITOS DA PESSOA CERTIFICADA/CANDIDATO À CERTIFICAÇÃO 
 
A Pessoa Certificada desenvolverá todas as ações adequadas para assegurar que realiza as suas 
responsabilidades profissionais de uma forma objetiva e competente, garantindo a segurança dos outros em 
todos os momentos. 

A Pessoa Certificada é obrigada a manter-se atualizada na(s) área(s) tecnológica(s) em que atua. 

A Pessoa Certificada é responsável pelo fornecimento de informação correta, objetiva e precisa que não dê 
origem a interpretações enganadoras.  

O Certificado deve ser usado apenas no âmbito da certificação.  

A Pessoa Certificada ou os seus empregadores não devem fazer referências incorretas ao sistema de certificação 
ou ao uso dos certificados em anúncios, catálogos, etc.  

A Pessoa Certificada e/ou os seus empregadores não devem usar o certificado, ou parte deste, nem devem 
permitir que seja utilizado de uma forma que possa ser considerada fraudulenta.  

A Pessoa Certificada é obrigada a manter um registo de qualquer reclamação recebida contra a sua pessoa no 
âmbito da atividade técnica coberta pelo certificado, assim como das respetivas ações corretivas desenvolvidas.  

A Pessoa Certificada é obrigada a garantir a acessibilidade ao OCS/ANB do registo das reclamações recebidas 
e respetivas ações corretivas desenvolvidas, em qualquer momento durante a validade da certificação.  



 

 
 

PE – OCS/ANB-01 Rev. nº: 06 

VERSÃO PUBLICA 
ESQUEMA DE CERTIFICAÇÃO 

SOLDADORES/OPERADORES DE SOLDADURA 
BRASADORES /OPERADORES DE BRASAGEM 

 

Data: 16/02/2022 

Pág.: 9 de 9 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

IS
Q

/0
03

.0
 

A Pessoa Certificada não deve desenvolver ações que possam afetar o prestígio do OCS/ANB e 
concomitantemente do ISQ.  

A Pessoa Certificada deve cumprir com as regras definidas quanto à utilização dos símbolos ou logos do Sistema 
de Certificação.  

A Pessoa Certificada é obrigada, em caso de suspensão ou anulação da certificação, a cessar a utilização dos 
direitos da certificação e a devolver o certificado ao OCS/ANB. 

O candidato à certificação e/ou pessoa certificada tem o direito de recorrer relativamente à decisão do resultado 
do exame de certificação. 

O candidato à certificação e/ou pessoa certificada tem o direito de reclamar de qualquer comportamento ou 
situação que considere inadequada. 

 


