
Controlo de Produção em Fábrica:
(Segundo a norma EN14351-1)

Alcance:

O presente sistema de controlo de produção em fábrica aplica-se aos produtos fabricados em 
Marcelino & Agostinho Lda
Zona Industrial do Alto do Barro, Bordonhos, São Pedro do Sul, Viseu.
Os produtos fabricados encontram-se indicados no nosso anexo A.

Generalidade:

A administração de Marcelino & Agostinho Lda estabelece, documenta e mantém este CPF para 
garantir que os produtos colocados no mercado estão em conformidade com as características de 
prestação declaradas.
A administração designou o Sr.Marcelino Moreira como responsável pelo CPF, para garantir que 
sejam levados à prática e fiscalizados os requisitos deste sistema.

Equipamento:

Marcelino & Agostinho lda realiza as seguintes actividades de verificação/calibração e 
manutenção:

Verificação e Calibração:



Manutenção:

Controlo de Matérias Primas:

Marcelino & Agostinho Lda realiza o registo e inspecção das matérias primas e componentes que 
intervêm no fabrico de cada produto.

Especificação de Compra:



Inspeções na Recepção:





Controlo do Processo:

O processo de fabrico de cada uma das janelas incluidas no anexo A é especificado nos diferentes 
protocolos de montagem.



Importante: No caso da colocação dos vidros não ser efectuada por Marcelino & Agostinho Lda, 
este facilitará ao instalador de vidro as instruções e informações técnicas necessárias para a 
colocação do mesmo.



Controlo do Produto Acabado:

Verificar a correcta identificação do produto.Verificação do funcionamento e conteúdo de todos os 
componentes.
Estes controlos serão realizados antes de dar a conformidade para a expedição ao cliente.

Controlo dos produtos não conformes:

Considera-se não conformidade qualquer incumprimento dos requisitos do produto.
O ponto de controlo no qual se deve identificar a não conformidade, bem como as possíveis acções 
a realizar são indicadas na tabela seguinte:

No caso de a não conformidade ser repetitiva ou grave, será aberta uma acção correctiva para 
investigar as causas da dita não conformidade e evitar que a situação se volte a repetir.

Rastreabilidade:

Marcelino & Agostinho Lda garante a rastreabilidade dos seus produtos através da correcta relação 
entre produto,produção e fabricante.



Anexo A

Listagem dos produtos fabricados:

Série AJI-70
Série CW
Série Domo 77RT
Série Domo 65 RT
Série Domo 60 RT
Série Domo 45 RT
Série TE-Cor2300
Série AL
Série B095
Série RTC
Série SL
Série CS
Série Portadas
Série Banheiros



A gerência: 


