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Assunto Data Legislação Sumário 

Directiva Produtos 

de Construção 

09/03/2011 Regulamento (UE) n. ° 305/2011 Estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que 
revoga, a partir de 1 de Julho de 2013, a Directiva 89/106/CEE do Conselho. 

08/01/2007 Decreto-Lei 4/2007 

Altera o Decreto-Lei n.º 113/93, de 10 de Abril, (terceira alteração) que transpôs para ordem 
jurídica interna a Directiva n.º 89/106/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, que aproxima as 
legislações dos Estados membros no que se refere aos produtos de construção, republicando-o em 
anexo, na sua redacção actual.  

Betão e Estruturas 

de Betão 

22/10/2007 Declaração de Rectificação n.º 
97/2007 

Rectifica o Decreto-Lei n.º 301/2007, de 23 de Agosto, publicado sob a égide do Ministério das 
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que estabelece as condições a que deve obedecer a 
especificação e produção dos betões de ligantes hidráulicos, assim como as disposições relativas à 
execução das estruturas de betão, e revoga o Decreto-Lei n.º 330/95, de 14 de Dezembro, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 162, de 23 de Agosto de 2007 

23/08/2007 Decreto-Lei 301/2007 Estabelece as condições a que deve obedecer a especificação e produção dos betões de ligantes 
hidráulicos, assim como as disposições relativas à execução das estruturas de betão 

Aço 10/12/2007 Decreto-Lei 390/2007 Estabelece a obrigatoriedade de certificação dos produtos em aço utilizados como armaduras em 
betão, para efeitos da sua importação ou colocação no mercado 

Aço de Pré-Esforço 12/02/2007 Decreto-Lei n.º 28/2007 Estabelece a obrigatoriedade de certificação do aço de pré-esforço, para efeitos da sua colocação 
no mercado 

Materiais 
Cerâmicos 27/09/1990 Decreto-Lei n.º 304/90 Torna obrigatória a certificação dos materiais cerâmicos de construção, quer de produção 

nacional, quer importados 

Cimentos, ligantes, 
argamassas e caldas 
de injecção 

03/07/2002 Decreto-Lei n.º 159/2002 
Estabelece as condições a que devem obedecer o fabrico e a colocação no mercado dos cimentos 
e ligantes hidráulicos para betões, argamassas e caldas de injecção e aprova o Regulamento para o 
Controlo dos Cimentos nos Centros de Distribuição 




