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1 – Introdução

1.1 - O que é a Federação Europeia de Soldadura - EWF e o Organismo Nacional Acreditado ANB

A Federação Europeia de Soldadura (EWF - European Federation for Welding, Joining and Cutting) é uma
associação compreendendo uma Organização Membro de cada país da União Europeia, da EFTA e alguns
países da Europa de Leste. Conta actualmente com 27 países membros e 1 país observador.

1.1.1 – Objectivos

A EWF foi fundada oficialmente em 1992 e tem os seguintes objectivos:
promover as actividades em soldadura na Europa;
estabelecer sistemas para harmonizar:
i) A formação, ensino, exame e a qualificação de pessoal em soldadura;
ii) A certificação de empresas metalomecânicas no âmbito da Norma NP EN 729 e a ISO 14001;
iii) A certificação de pessoas ligadas à soldadura.
promover o emprego de pessoal qualificado em soldadura;
contribuir para a remoção de barreiras técnicas;
assistir e estabelecer relações com entidades oficiais da UE e da EFTA em tarefas envolvendo
normalização;
promover a disseminação de informação técnica e científica;
promover e dar apoio a projectos de investigação europeus;
organizar conferências e outros eventos técnico-científicos na Europa no domínio da soldadura.

1.1.2 – Funcionamento

A EWF tem como órgão a Assembleia Geral, que elege um Conselho de Administração responsável pela
gestão da EWF e um Secretariado responsável pela implementação das decisões e pela gestão corrente.

Na Assembleia Geral têm assento todas as Organizações Membro e Observadoras representantes dos
Institutos de Soldadura, Associações ou Organismos de reconhecida competência neste domínio.
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As actividades de cooperação desenvolvidas dentro da EWF é desenvolvida e coordenada por um Comité
Técnico constituído por peritos das Organizações com assento na Assembleia Geral e por Grupos de
Trabalho.

O Comité Técnico, tem com competências na:
Definição das Directrizes para o Ensino, Formação e Qualificação de pessoal.
Definição das Regras relativas aos Sistemas de Qualificação de Pessoas, de Certificação de Pessoas e de
Empresas no âmbito da NP EN 729 e ISO 14001.
Definição das regras de uniformização dos exames relativos ao Sistema de Qualificação de Pessoas.
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Figura 1: Esquema de Funcionamento da EWF
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1.1.3 - Situação Actual

Relativamente às actividades de formação encontra-se actualmente estabelecida uma rede de
Organismos Nacionais Acreditados (ANB - Authorised National Bodies), em Portugal o ANB que foi
acreditado pela EWF encontra-se sediado no ISQ, e inserido num sector que tem a designação de OCS –
Organismo de Certificação Sectorial.

O sistema de qualificação da EWF neste momento foi incorporado pelo IIW - Instituto de Soldadura
Internacional permitindo assim que os cursos EWF sejam reconhecidos pelo IIW, incluindo a
possibilidade de emitir Diplomas IIW para os níveis EWF equivalentes (ver o item 1.1.4 deste Guia de
Acreditação).

As principais directrizes já aprovadas na Assembleia Geral da EWF, para a educação e qualificação de
pessoal, são as seguintes:

EWE / IWE – European / International

Welding Engineer - Engenheiro de Soldadura Europeu /

Internacional.
EWT / IWT – European

/ International Welding Technologist - Tecnólogo de Soldadura Europeu /

Internacional.
EWS / IWS – European / International Welding Specialist - Especialista de Soldadura Europeu /
Internacional.
EWP / IWP – European / International Welding Practitioner – Técnico (Encarregado) de Soldadura
Europeu / Internacional.
EW / IW – European / International Welder - Soldador Europeu (TIG, SER, MIG/MAG, Oxigás).
EWIP / IWIP – European / International Welding Inspectors (três níveis) – Pessoal de Inspecção de
Soldadura Europeu / Internacional.

Existem outras directrizes já desenvolvidas ou em vias de desenvolvimento, no entanto têm um carácter
de especialização em áreas mais específicas. O OCS/ANB-ISQ poderá fornecer mais informações quando
solicitadas.
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Figura 2: Esquema dos vários níveis de Qualificação/Formação EWF/IIW
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A formação em soldadura na Europa é desenvolvida em Centros de Formação que fazem parte do
sistema Europeu e Internacional de Formação e Qualificação. Este Sistema tem por base um conjunto
de regras que permitem harmonizar a formação, a avaliação e o reconhecimento mútuo dos diplomas
emitidos por cada ANB, ou seja em cada país.

Este sistema compreende um ANB por país, o qual reconhece a formação realizada nos Centros de
Formação Autorizados (ATBs - Authorised Training Bodies) do seu país e ou no estrangeiro, desde que
efectuada sob a supervisão e controlo do ANB.
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Fig. 3: Esquema de interligação dos ANBs e ATBs

O ANB Português é o ISQ, reconhecido pela EWF desde 1992 (tendo sido o primeiro organismo a ser
reconhecido pela EWF), conforme já mencionado anteriormente o ANB-ISQ está inserido num outro
organismo que é o OCS, que tem uma actividade não só na área da qualificação (sistema EWF e IIW) de
pessoas mas também na área de Certificação de pessoas. O OCS/ANB-ISQ está acreditado pela EWF/IIW
e também pelo IPQ – Instituto Português da Qualidade como organismo de Certificação de Pessoas de
acordo com a norma NP EN 45013.

O ISQ actualmente como ANB e ATB (a Direcção de Formação do ISQ é o ATB, sendo esta estrutura
independente do OCS/ANB-ISQ) e possui a estrutura necessária para exame e qualificação de técnicos
europeus/internacionais, aos vários níveis de formação.
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O ISQ encontra-se num estágio de experiência e conhecimento que lhe permite transferir facilmente o
seu “know-how” para outros ATBs, tendo em vista o seu apoio na candidatura a futuro ATB e também
na implementação dos requisitos do Sistema de Qualificação EWF/IIW, tendo em vista a acreditação do
novo ATB.

No caso de pretender mais informações sobre o Sistemas da EWF poderá solicitar mais informação ao
OCS/ANB-ISQ ou consultar na interne o sítio da EWF (www.ewf.be), a partir deste sítio poderá fazer o
descarregamento das directrizes de formação e também do documento que define os as regras e os
requisitos do Sistema de Qualificação de Pessoas da EWF.

1.1.4 - Relações Institucionais

1.1.4.1 - EWF / IIW - International Institute for Welding

A Federação Europeia de Soldadura, desde 1997 iniciou contactos ao mais alto nível com o Instituto
Internacional de Soldadura com o objectivo de este vir a introduzir a nível internacional todo o esquema
de certificação e de formação já desenvolvido pela EWF.

Desde o ano de 2000, que o IIW adoptou o Sistema de Qualificação EWF, tendo para tal criado um
estrutura específica designada por IAB – International Authorised Board, que tem a responsabilidade de
gerir e desenvolver todo o sistema Internacional.

O acordo entre a EWF e o IIW permitiu que o Sistema Europeu fosse adoptado pelo IIW. Havendo neste
momento um reconhecimento mútuo entre os dois Sistemas de Qualificação, as principais directrizes da
EWF (ver o item 1.1.3 deste documento) passaram a ter uma designação Internacional, por exemplo a
Qualificação de nível EWE, passa a designar-se também por IWE – Engenheiro de Soldadura
Internacional, permitindo assim que os ANBs Europeus possas também emitir Diplomas com as
designações Internacionais.

Pode solicitar ao OCS/ANB-ISQ, mais informações sobre o sistema internacional ou então através da
internet no sítio do IIW (www.iiw-iis.org ⇒ Working Units ⇒ IAB), podendo através deste sítio fazer o
descarregamento das directrizes de formação do sistema IIW, bem como do documento que define as
regras e requisitos de funcionamento do Sistema de Qualificação de Pessoas da IIW.
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1.1.4.2. - EWF / EOTC - European Organization for Testing and Certification

A Federação Europeia de Soldadura sentiu desde cedo a necessidade de credibilizar o seu sistema a nível
Europeu. Com este objectivo foram desenvolvidos contactos com a EOTC para a EWF ser aceite nesta
organização como um Agreement Group - AG. A Assembleia Geral da EOTC reconheceu todo o trabalho
já desenvolvido pela EWF, e aprovou a sua entrada na estrutura existente como o décimo quinto AG, a
partir de 1 de Janeiro de 1997.

Este reconhecimento por parte da EOTC vai, por exemplo, permitir que o CEN – Centro Europeu de
Normalização possa passar a incluir em algumas áreas de normalização, nomeadamente na TC - 121
(Comissão de normalização para a área de soldadura), algumas directivas de formação já desenvolvidas
pela EWF com carácter informativo, nomeadamente os níveis EWE, EWT e EWS na norma NP EN 719 –
Coordenadores de Soldadura).

1.1.5 - Vantagens da Qualificação EWF/IIW

As principais vantagens da qualificação EWF/IIW para os profissionais de soldadura e para a indústria
podem ser resumidas da seguinte forma:

i)

Harmonização do sistema de formação na área tecnológica de soldadura, desde o nível de

Engenheiro até ao de Soldador, passando pela Inspecção em Soldadura.
Garantia de um nível de formação adequado e uniforme.

Existência de um sistema de garantia da qualidade para autorização dos Centros de Formação (ATBs)
e dos respectivos cursos a leccionar.
iv)

Reconhecimento mútuo dos diplomas atribuídos pelas instituições autorizadas em todos os

países da Europa e também para os principais níveis de formação o reconhecimento é
Internacional via IIW.
v)

Maior facilidade na permuta de serviços e de produtos entre os países da União Europeia,

bem como entre países fora da União Europeiae também a nível mundial.
vi)

O sistema de formação e qualificação da EWF/IIW tem permitido melhorar o nível de

formação dos técnicos de soldadura, nos vários níveis, nos países que se encontravam mais
carentes.
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1.1.6 - A Qualificação EWF/IIW em Portugal e no Estrangeiro

Qualquer instituição Portuguesa ou Estrangeira que realize cursos na área de soldadura pode ser
reconhecida como ATB, dentro do Sistema Europeu e/ou dentro do Sistema Internacional. Este
reconhecimento permite-lhe atribuir diplomas EWF conhecidos como “diplomas azuis” a qualquer
formando que frequente os seus cursos com aproveitamento. Os “diplomas azuis” conferem níveis de
qualificação reconhecidos em toda a Europa e para os principais níveis estes também têm também
reconhecimento Internacional via IIW.

Em termos gerais as responsabilidades e funções de um ANB e dos ATBs, tendo em vista o
desenvolvimento das actividades no âmbito do sistema de qualificação, são as seguintes:

i) Candidatar-se ao ANB Português como ATB. Para tal é necessário elaborar um processo de
candidatura para o qual o ANB fornece dados e listagem de documentação necessária.
ii) Após aprovação do processo de candidatura, cada ATB é responsável por garantir que o sistema
funciona de acordo com o sistema de garantia da qualidade definido pela EWF/IIW e pelo ANB
Português.
iii) Anualmente cada ATB é sujeito a auditorias de acompanhamento por parte do ANB, para garantir o
bom funcionamento do sistema e permitir a renovação das autorizações.
iv) É da responsabilidade do ANB a elaboração, supervisão dos exames, a avaliação dos exames que
sirvam de suporte à emissão dos diplomas Europeus, aprovação dos meios utilizados na formação,
sejam eles humanos ou materiais (ex.: formadores, manuais, equipamentos etc.).
v) É da responsabilidade dos ATBs a gestão dos cursos, a escolha dos formadores, e a selecção dos
formandos.
vi) Cada ATB fará parte da estrutura do ANB ou da delegação do ANB ao nível da sua representação
através do Coordenador Técnico do ATB.
v) Cada ATB suportará os custos da sua actividade de formação e da sua ligação ao ANB (por exemplo:
a emissão de diplomas EWF/IIW, auditoria de concessão e auditoria de acompanhamento anual,
etc.).

1.1.7 - Conclusões

O ISQ, como OCS/ANB Português, tem participado na evolução do sistema de Formação e Qualificação
da EWF e do IIW e tem verificado que o número de ATBs em todos os países europeus aumenta
anualmente.
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A indústria tem aderido ao sistema EWF/IIW e obriga cada vez mais o seu pessoal a possuir “diplomas
azuis”e/ou Internacionais.

Neste contexto, a adesão de novos centros de formação em soldadura ao sistema EWF/IIW vai potenciar
a formação e qualificação europeia de técnicos portugueses e estrangeiros, o que é um garante da
aceitação destes técnicos em obras internacionais, quer realizadas em Portugal quer no estrangeiro.

1.1.8 - Resumo

Existe um sistema harmonizado de Formação e Qualificação em soldadura a nível Europeu conhecido
como “EWF Training and Qualification System”.

O sistema é reconhecido em toda a Europa, é referido na norma NP EN 719 – Coordenadores de
Soldadura e é reconhecido pela EOTC - European Organization for Testing and Certification, e parte do
sistema é também reconhecido internacionalmente pelo IIW.

O sistema vigora desde 1992 tendo já sido emitido para os vários níveis de qualificação mais de cinco
dezenas de milhares diplomas EWF.

A indústria Europeia e Internacional solicita cada vez mais técnicos com as qualificações conferidas no
âmbito do sistema EWF/IIW.

Em Portugal, o ISQ é a única instituição responsável pela implementação do Sistema EWF/IIW e está
autorizada a atribuir as qualificações e respectivos diplomas EWF e IIW.

É importante que todas as instituições a realizar formação em soldadura adiram ao sistema à
semelhança do que está a acontecer em todos os países da Europa.

É importante que todos os técnicos de soldadura formados em Portugal tenham qualificações Europeias.

1.2 – Âmbito da Acreditação dos ATB’s

Cada ATB ao ser acreditado terá um âmbito de actividades bem definido. Este âmbito é definido em
função dos cursos EWF aprovados para cada ATB.
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Os ATB poderão acreditar-se para os seguintes cursos:
EWE / IWE
EWT / IWT
EWS / IWS
EWP / IWP
EW / IW:
MMA ou TIG ou MIG/MAG - Fios Fluxados ou Oxigás e para cada processo com os seguintes níveis:
Soldador de canto (nível I)
Soldador de chapa (nível II)
Soldador de tubo (nível III)
EWIP / IWIP:
Inspector nível “Compreensivo”
Inspector nível “Standard”
Inspector nível “Básico”
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2 – Meios necessários à Acreditação de um ATB

Os meios abaixo descritos são genéricos, devendo ser ajustados a cada tipo de curso EWF/IIW em
função dos requisitos obrigatórios definidos na respectiva directriz de formação e/ou no documento que
define as regras de funcionamento do Sistema de Qualificação da EWF/IIW (doc.: IAB-001-2000/EWF416, o OCS/ANB envia em conjunto com este guia a tradução da parte do documento IAB atrás
mencionado que se refere à componente de aprovação de ATBs).

2.1 – Documentação específica a cada curso

Os centros de formação deverão possuir um Manual da Qualidade, que descreva o sistema de Garantia
da Qualidade do centro de formação.

Para cada curso ministrado, deverá ser elaborado um dossier técnico pedagógico, que deverá incluir os
seguintes itens:

Conteúdo programático / carga horária
Curricula dos Formadores
Fichas de inscrição
Sumários
Controlo de assiduidade
Manuais e equipamentos utilizados
Avaliação dos formandos
Dossier completo de cada formando que obtiver a qualificação EWF/IIW

2.2 – Manual da Qualidade do ATB

O Manual da Qualidade é constituído por duas partes distintas:

Sistema de Gestão da Qualidade
Procedimentos Funcionais

O Manual do Sistema de Gestão da Qualidade é constituído por um conjunto de secções que
permitam evidenciar o modo como o sistema será gerido, supervisionado e controlado.
Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização
que dela possa ser feita.

O Manual dos Procedimentos Funcionais é constituído pelos Procedimentos necessários ao
bom funcionamento do ATB.

O OCS/ANB-ISQ, pode no caso de solicitado fornecer à instituição candidata a ATB um
Manual da Qualidade tipo, que a instituição poderá utilizar como base para o
desenvolvimento do seu Manual.

2.3 – Meios (descrição genérica, mais direccionada aos cursos EW/IW - Soldadores)
2.3.1 - Instalações

A ) Salas teóricas

As salas teóricas deverão estar devidamente equipadas, e ter capacidade para todos os formandos.

As salas para formação teórica deverão possuir quadro de parede, retroprojector, projector de
diapositivos, vídeo e TV.

B ) Área oficinal
Se as cabinas de soldadura e as cabinas de rebarbação forem as mesmas, será necessário no mínimo
uma cabina para cada dois formandos.

Se existirem cabinas ou postos de rebarbação isolados, será necessária no mínimo 1 cabina de soldadura
por cada 1,5 formandos.

A condição ideal é existir uma cabina de soldadura por cada formando.

Por cada três cabinas de soldadura deverá existir no mínimo uma cabina de rebarbação, caso seja
possível disponibilizar área oficinal para instalação de cabinas de rebarbação.

O centro de formação deverá ter os meios apropriados para a preparação e corte dos corpos de
prova que vão ser utilizados nos exercícios e exames práticos.
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Nota: Do ponto de vista pedagógico recomenda-se que cada turma não exceda os 12 formandos.

C ) Área de Armazém
Embora não seja requisito obrigatório da EWF/IIW, é aconselhável que a área de armazenagem de
eléctrodos tenha condições ambientais minimamente controladas, de modo a evitar o excesso de
humidade e baixas temperaturas (minimizando assim os riscos de corrosão da alma dos eléctrodos e a
deterioração de revestimentos e ou fluxos).

Se for utilizado mais do que um tipo de material base, estes deverão estar armazenados em zonas
separadas. Se for utilizado mais do que uma família de cada tipo de material base, cada família deverá
estar devidamente identificada.

2.3.2 - Equipamentos
Cada cabina de soldadura deverá estar equipada com uma fonte de potência (equipamento de
soldadura)

Embora não seja requisito mandatório da EWF/IIW é aconselhável que cada centro de formação
disponha de 2 a 3 equipamentos multiprocesso de última geração (tipo inversor, com controlo por CPU).

As estufas para eléctrodos deverão ter um termómetro calibrado.

Embora não seja requisito mandatório da EWF/IIW é aconselhável que existam duas estufas para
eléctrodos, uma para tratamento de secagem e outra para manutenção.

É obrigatória a existência de pelo menos 1 estufa para eléctrodos, que permita fazer o tratamento de
secagem aos eléctrodos.

2.3.3 - Ferramentas

A ) Ferramentas de apoio em cada cabina

Deverá ser distribuído para cada cabina de soldadura um conjunto completo de ferramentas, que deverá
conter no mínimo: martelo de bola (500gr), escova de pelos de aço, rebarbadora (900W, mínimo),
escopro, picadeira, lima bastarda de 10” paralela e de meia cana.
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B ) Ferramentas de apoio geral

Os centros de formação deverão possuir as ferramentas de apoio geral necessárias para o bom
funcionamento das acções de formação de Soldadura.

2.3.4 - Meios de Controlo adstritos aos ATBs

Os centros de formação deverão possuir os seguintes meios de controlo: pinças multimétricas calibradas,
EPSp - Especificação do Processo de Soldadura Preliminar, Certificados de Qualidade dos materiais de
base e consumíveis (quando possível) e calibres ou escantilhões para controlo dimensional e morfológico
da junta soldada.

2.3.5 - Controlo Destrutivo e Não Destrutivo para os exames de qualificação EWF/IIW

Para a Certificação de Soldadores, todos os Ensaios de Controlo Destrutivo e Não Destrutivo
deverão ser efectuados por um laboratório acreditado para o efeito pela APCER ou pelo ANB.

Este laboratório deverá ser independente do ATB, no entanto se o ATB demonstrar que tem os
meios adequados e os técnicos com competência para efectuar os ensaios, o ATB pode solicitar ao
OCS/ANB a aprovação do ATB para poder realizar os ensaios destrutivos e não destrutivos.

2.3.6 - Meios de Saúde e Segurança

As áreas oficinais de soldadura têm que ter um sistema de exaustão de fumos, individual ou geral.

Deverá ser entregue a cada formando os diversos meios de protecção individual (como exemplo:
máscara de soldador, luvas, casaco de crute, auriculares).

Deverá existir um conjunto de procedimentos colocado em local visível que permita fornecer as
informações necessárias e suficientes em caso de acidente.
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2.3.7 - Meios Humanos

A.1 ) Formadores de Teoria

Todos os formadores envolvidos no curso EWF devem ter um nível de experiência e de conhecimentos
teóricos/práticos adequado para o nível de formação em vista.

A.2 ) Formadores de Prática

No caso de formadores de práticas para os cursos EW, devem ter as qualificações adequadas e exigidas
pelo EWF, ou seja, no mínimo o nível EWP, e também serem detentores de uma certificação de soldador
válida segundo a NP EN 287. Esta certificação deverá ser adequada ao tipo de exercícios práticos a
ministrar durante o curso.

B ) Coordenador Técnico do ATB

O Coordenador Técnico do ATB é nomeado pelo ATB com aprovação do ANB.

O Coordenador Técnico do ATB responde perante o Responsável do ANB pelas actividades de
Qualificação da EWF e tem como principal função a gestão e coordenação global (técnica e
administrativa) dos cursos que se desenvolvam segundo o Sistema de Certificação EWF.

C ) O Coordenador Administrativo do ATB

O Coordenador Administrativo do ATB depende do Coordenador Técnico do ATB e tem como principal
função a coordenação administrativa dos cursos que se desenvolvam segundo o Sistema de Certificação
EWF.

D) Examinadores

Os examinadores são nomeados pelo ATB com aprovação do ANB.
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No caso específico

dos cursos EW/IW, os examinadores dos exames práticos e teóricos devem ser

detentores no mínimo de uma qualificação EWS.

Estes examinadores são responsáveis pela supervisão, avaliação dos testes e exames que leva à
obtenção da qualificação EWF.

Em caso algum é aceite que o formador de um dado grupo seja também o examinador desse mesmo
grupo de formandos.

2.3.8 - Meios Pedagógicos

Os materiais pedagógicos de apoio deverão ser adequados e com a qualidade necessária tendo em vista
os conteúdos programáticos definidos nas Directrizes da Federação Europeia de Soldadura e do Instituto
Internacional de Soldadura e têm de ser aprovados pelo ANB.

Deve existir em cada ATB um conjunto de provetes soldados e amostras adequados ao nível de
formação.

3 - Processo de Acreditação de um ATB

3.1 – Documentação

Cada curso específico tem de ter a sua própria candidatura.

Quando a instituição candidata considerar que o curso que pretende realizar preenche todos os
requisitos, deverá enviar ao OCS/ANB-ISQ os seguintes documentos:

Formulário de candidatura apropriado que é distribuído pelo OCS/ANB.
ii) Lista descriminada dos meios, instalações, equipamentos, escola de soldadores e amostras a
disponibilizar para a realização de cada curso que pretenda fazer aprovar (ver Parte 3 e anexo 7
do doc.: IAB-001-2000/ EWF –416).
iii) Proposta com os nomes e CVs, do Coordenador Técnico, Administrativo de cada Curso e dos
formadores envolvidos, os CVs devem ser acompanhados com cópias das qualificações académicas
e profissionais relevantes.
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iv) Identificação do Laboratório de Ensaios Destrutivos e não Destrutivos (só para o caso de cursos
que levem à Certificação de EWP/IWP e EW/IW).
v) Carta de intenção por parte da instituição garantindo que todas as actividades desenvolvidas pelo
ATB no âmbito do Sistema de Certificação EWF, se desenvolvem segundo os critérios e as regras
definidas pela EWF e pelo OCS/ANB. A instituição fica obrigada a estas regras a partir da sua
aprovação.
Cronograma de desenvolvimento do curso de Qualificação EWF/IIW que consta da candidatura.
Nomeação do Examinador(es) Autorizado(s) (só no caso de cursos de soldadores), a nomeação deve
vir acompanhada por CV completo com cópias das qualificações académicas e profissionais
relevantes.
Se for possível o candidato a ATB envia as fichas de candidatura dos formandos e as respctivas
avaliações relativas à admissão ao curso.

3.2 – Avaliação pelo OCS/ANB-ISQ

Cabe ao OCS/ANB-ISQ avaliar o processo de candidatura, tendo em atenção o cumprimento das
directrizes da EWF/IIW, referentes aos cursos incluídos na candidatura.

3.3 – Auditoria de Acreditação

Após o Comité Executivo do OCS/ANB - ISQ analisar a candidatura, nomeia uma equipa de auditores
para conduzir uma auditoria à instituição candidata. Os auditores são nomeados pelo Presidente do
Comité Executivo a partir da listagem de auditores aprovados por este Comité.

A equipa auditora após a realização da auditoria na instituição, elabora um relatório que será
enviado ao Comité Executivo. Esta auditoria será ser efectuada com um curso a decorrer. A
instituição candidata deverá disponibilizar todos os meios necessários à auditoria, e dar acesso aos
auditores aos locais, materiais, documentos, pessoal, etc. relevantes para a implementação do
ATB.

Após a auditoria e a elaboração do respectivo relatório, este é apresentado aos membros do Comité
Executivo para a sua análise e determinação da resolução a tomar.

O ATB será informado da decisão tomada pelo Comité Executivo.
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Esta auditoria deverá decorrer quando estiver em funcionamento o(s) curso(s) EWF/IIW que a instituição
pretende que sejam acreditados pelo OCS/ANB-ISQ.

No caso da auditoria decorrer sem a avaliação do(s) curso(s), isto é, o(s) curso(s) não estiver(em) a
decorrer no final da auditoria o OCS/ANB-ISQ não pode aprovar os cursos, ficando a sua aprovação
dependente de uma auditoria a decorrer com o curso(s) em funcionamento.

3.4 – Aprovação pelo OCS/ANB-ISQ

O Comité Executivo poderá emitir uma aprovação provisória após receber o relatório da auditoria e este
não revelar a existência de não conformidades graves e impeditórias da implementação do ATB segundo
as regras da EWF/IIW. O Comité deverá enviar ao Conselho de Gestão do OCS/ANB-ISQ a candidatura
do ATB
conjuntamente com o seu parecer para

aprovação final pelo Conselho, que emitirá a aprovação

definitiva do ATB.

O Comité Executivo envia para as instituições candidatas uma carta formalizando a aprovação, provisória
ou definitiva conforme for o caso.

3.5 – Revalidação da Acreditação

A autorização do ATB para a realização de actividades no âmbito do Sistema de Qualificação EWF/IIW é
valida por três anos, após o que é necessário que cada instituição proceda à renovação da autorização.

Tendo em vista a manutenção da autorização de funcionamento do ATB, todos os anos o OCS/ANB
efectua uma auditoria de acompanhamento. Necessitando o ATB enviar todos os semestres um relatório
relativo às actividades desenvolvidas no âmbito da sua aprovação como ATB.

Para a revalidação da Acreditação o ATB, o OCS/ANB realiza uma auditoria de renovação,
desenvolvendo-se as actividades descritas nos pontos 3.2, 3.3, e 3.4, tendo em vista a renovação da
autorização como ATB.
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Relatório de Avaliação/Verificação da Candidatura
a Novos Cursos EWF/IIW

Auditores:
Auditor Coordenador –
2º Auditor –

Equipa Auditora nomeada pelo Presidente do Comité de Certificação, de acordo com as regras
do OCS/ANB, documento de nomeação em anexo à candidatura do ATB para os novos cursos.

1) Identificação do ATB:
Centro de formação Profissional de Portalegre

2) Objectivo da Candidatura
Aprovação do curso EW – SER (MMA), para o Nível I, de acordo com a Directriz EWF 01-45294/PT001
Aprovação do curso EW – MIG/MAG, para o Nível I, de acordo com a Directriz EWF 467-01/PT001
Do formulário de candidatura elaborado pelo CFP de Portalegre, retira-se que este CFP vai realizar
estes cursos de formação pela primeira vez e a formação será efectuada de acordo com as durações
e conteúdos das directrizes de formação EWF acima mencionadas.

3) Documentação entregue
Recebida no OCS/ANB em 2004-05-31
3.1

Formulário de candidatura para o curso EW – SER e para o curso EW – MIG/MAG, ambos
para o Nível I

3.2

Carta de intenções do ATB

3.3 Carta de nomeação do Coordenador Técnico do futuro ATB
3.4

CVs detalhados e respectivas evidências do Director do CFP e do Coordenador Técnico do
futuro ATB

3.5

Documento com a descrição dos meios disponíveis no ATB

3.6

Lista descriminada dos meios a disponibilizar pelo CFP para a realização dos cursos

3.7

Cópia do Manual da Qualidade do futuro ATB
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4) Elementos a verificar pela Equipa Auditora na avaliação Documental
Sim

Não

4.1 Conformidade das candidaturas com as Directrizes EWF/IIW Aplicáveis
4.1.1 Identificação clara das Directrizes ...................................
4.1.2 Identificação clara do ATB ...............................................
4.1.3 Designação Genérica do curso ........................................
4.1.4 Adequação da carga Horária à Directriz ..........................
4.1.5 Requisitos de entrada dos formados vesrus Directriz .......
4.1.6 Experiência do ATB neste tipo de cursos .........................
4.1.7 Manuais de formação adequados ao curso ......................
4.1.8 Designação do Coordenador Técnico do curso .................
4.1.9 Qualificações do Coordenador .........................................
4.1.10 Designação do Formador ...............................................
4.1.11 Qualificações do Formador ............................................
4.1.12 Descrição dos meios do ATB versus requisitos do curso .
4.1.13 Realização do curso decorre nas instalações do ATB ......
4.1.14 Validação da Candidatura pelo ATB ..............................

Observações Relativas ao ponto 4.1:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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4.2 Documentos em Anexo à Candidatura – Conformidade com requisitos das Directrizes
EWF/IIW aplicáveis
4.2.1 Carta de intenção do ATB, comprometendo-se a cumprir com os requisitos OCS/ANB –
EWF/IIW ......................................
4.2.2 Descrição detalhada dos meios que o ATB disponibiliza para a realização dos cursos de
acordo com a Directriz .................
4.2.3 Designação do Organismo responsável pela execução dos ensaios não Destrutivos e
Destrutivos (exames de final de Nível) ....
4.2.4 Programa detalhado do curso versus Directriz .................
4.2.5 Proposta de Coordenador Técnico do curso .....................
4.2.6 CV do Formador, incluindo as cópias dos Certificados de Soldador necessários para o
âmbito da Formação ............................
4.2.7 Proposta para o Examinador Autorizado (exames práticos), com CV, incluindo a cópia do
Diploma EWS/IWS necessário ...........

Observações Relativas ao ponto 4.2
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Estado da avaliação da candidatura:
Auditor Coordenador

2º Auditor:

Sim

Não

Sim

Não

Sem a necessidade de ajustamentos

_____

_____

_____

_____

Com a necessidade de ajustamentos

_____

_____

_____

_____

Auditoria ao ATB, para aprovação final

_____

_____

_____

_____

Aprovação

Nome __________________________________________
Assinatura__________________________________________
Data_____/_____/_____ _____/_____/_____
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Lista de verificação Pré auditorias ATB’s

A. Documentação

A.1 – Manual de Qualidade tipo:
i) Se as alterações específicas a cada CFP já estão introduzidas Ex.:
- Lista de Documentação devidamente preenchida
- Nomes e CVs: Director do CFP; Coordenador Téc. e Admi.
- Histórico do CFP
- Promulgação / Aprovação / Emissão / Elaboração /datas
- Nomeação do Coordenador Técnico
- Outros ……….
ii) Implementação do M.Q. (possíveis dúvidas):
- Instruções de Trabalho – ITXXX
- Procedimentos – ATB – PXXX

A.2 – Candidatura do CFP a ATB, para os cursos pretendidos

A.3 – Normas e outros documentos ou registos
- Norma de Certificação de soldadores (NP EN 287-1ou 2)
-

Certificados de qualidade dos materiais e consumíveis

(tipo 3.1.B da NP EN 10024)
- Registos de Inspecção visual
- Registos da evolução da formação prática
- Calibração (termómetros das estufas e pinça multimétrica)
- Directrizes de formação EWF
- Norma de classificação de defeitos NP EN ISO 6520-1
- Normas de aceitação de defeitos NP EN 30042 e NP EN 25817
- Nomeação e aprovação dos Examinadores Autorizados pelo ANB
- EPSp para a gama de formação aprovadas pelo ANB
- Aprovação pelo ANB do Coordenador Técnico
- Protocolos de confidencialidade
- Outros ……….
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B. Formador
i) Certificados de soldador válidos e dentro da gama de formação a ministrar.
- SER (mat. base, tipo de eléctrodos, tubo; chapa, esp. e diâ., etc)
- TIG (mat. base, tubo; chapa, espessuras e diâmetros, etc)
- MIG/MAG (mat. base, tubo; chapa, espessuras e diâmetros, etc)
- Fios Fluxados (mat. base, tipo fio, tubo; chapa, esp. e diâ., etc)

- SOA (mat. base, tubo; chapa, espessuras e diâmetros, etc)
ii) Certificação pedagógica
iii) CV o mais completo possível e de preferência com demonstração de experiência industrial
iv) Formação técnica específica – mínimo EWP ou EWS

C. Meios
i) Número de cabines de soldadura ≈ numero de formandos
(na pior situação 1 cabine = 2 formandos)
ii) Meios de preparação e corte
iii) Tipos de equipamentos e se são adequados à formação
iv) Estufa/Termómetro (calibrado)
v) Pinça multimétrica
vi) Manuais de formação adequados às directrizes de formação EWF
vii) Meios pedagógicos de suporte à formação (acetatos, provetes)
viii) Armazém de consumíveis e de material base (condições
de armazenagem e modo de armazenagem – identificação, etc)
ix) Escantilhão para apoio à inspecção visual
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