
CURSO
Controlo de Qualidade, 

Inspeção e Normalização em 
Corrosão e Proteção de Materiais

Objetivo Geral
No final da ação de formação, os participantes serão
capazes de identificar e reconhecer a importância dos
principais referenciais normativos, assim como da
atividade de inspeção em corrosão e na proteção
anticorrosiva por pintura.

8ª Edição do Curso

1) Reconhecer a importância dos principais grupos de normas associados à corrosão,
à preparação de superfícies, aos revestimentos metálicos, às tintas e vernizes e à
proteção anticorrosiva de estruturas de aço;

2) Reconhecer a importância e os conceitos presentes na Norma EN ISO 12944;

3) Saber interpretar mapas de Corrosividade Atmosférica;

4) Apreender os conceitos fundamentais da preparação de superfícies de substratos
de aço;

5) Identificar os diferentes tipos de revestimentos de zinco;

6) Interpretar os ensaios de laboratório para aprovação de esquemas de pintura para
proteção anticorrosiva de estruturas de aço;

7) Reconhecer os principais sistemas de pintura para proteção anticorrosiva;

8) Analisar a atividade de inspeção e o papel do inspetor de revestimentos;

9) Reconhecer a importância da documentação de suporte e respetivos registos da
atividade de inspeção;

10) Conhecer os princípios de funcionamento dos equipamentos utilizados nas
atividades de inspeção de revestimentos;

11) Identificar os principais tipos de defeitos de pintura e as suas respetivas causas.

Objetivos Específicos

Inscrições ABERTAS



Destinatários
Destina-se a profissionais que pretendam adquirir conhecimentos em controlo
de qualidade e inspeção em corrosão e proteção de materiais por revestimentos.
Os formandos devem possuir experiência profissional no domínio do curso, ter
preferencialmente o 12º ano de escolaridade ou equivalente.

Coordenação
A coordenação científica é da responsabilidade da DTCPM da SPM e a coordenação
pedagógica da responsabilidade da RELACRE (Entidade Certificada pela DGERT).

Local: Lumiar/Lisboa

Custo: 270 Euros / 250 Euros (sócios SPM/Relacre)
Nº máx. Inscrições: 15

Controlo de Qualidade, Inspeção e Normalização em Corrosão  
e Proteção de Materiais

Data: 12 de outubro 2022
dtcpm@spmateriais.pt; 
www.spmateriais.pt/corrosaoeprotecao

Inscrições :

SPM - DTCPM
Apartado 4538 
EC Carnide 
1511-601 Lisboa

Nº de horas: 8 horas 

www.spmateriais.pt/corrosaoeprotecao
Email: dtcpm@spmateriais.pt

Telf. 351 21 0924651  

Conteúdo Programático
O Curso está organizado por módulos, segundo um desenvolvimento sequencial
e com a duração total de 8 horas.

mailto:dtcpm@spmateriais.pt
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