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A experiência até agora com a Solar Keymark  
e o impacto nas vendas 

“Todos os nossos colectores solares estão providos 
com a Solar Keymark. A Solar Keymark facilita o 
acesso a novos mercados e a introdução de novos 
produtos a nível Europeu. Cada vez mais clientes 
reconhecem a Solar Keymark e isto é algo que  
nós vendemos activamente no mercado não só  
na Europa mas em todo o mundo. Apenas vemos 
vantagens com a Solar Keymark: são exigidos  
e muito bem estruturados o ensaio,  a inspecção  
e a certificação.”    Andreas Wagner,Wagner & Co.

Custos reduzidos de ensaio e administração
Produto certificado 
Confiança acrescida do consumidor
Novas oportunidades para aumentar o seu volume de negócios 

Melhor imagem para a sua empresa 
 Imagem duradoura de qualidade da indústria solar térmica  

“Passaporte” para os mercados solares térmicos Europeus  
 Acesso aos esquemas de subsídios

8 razões porque você – como fabricante – necessita da Solar Keymark :
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A Solar Keymark foi criada para certificar produtos solares térmicos 
de alta qualidade a nível Europeu. O objectivo é reduzir barreiras comerciais 
e promover o uso de produtos solares térmicos de alta qualidade no  
mercado Europeu e fora dele. 

A Solar Keymark proporciona: 

aos fabricantes
• procedimentos simples de ensaio
• uma bateria de ensaios válida para todos os países Europeus
• liberdade de escolha dentre os laboratórios de ensaio acreditados 
• fácil introdução dos novos produtos em diferentes países Europeus 
•  procedimentos simplificados para substituição de componentes  

em produtos certificados  

aos consumidores
• produtos de alta qualidade  
• garantia de que o produto vendido é idêntico ao produto ensaiado
•  confirmação de que os produtos são INTEGRALMENTE ensaiados  

de acordo com as normas relevantes 
• eligibilidade para subsídios

A Solar Keymark é uma marca de certificação voluntária de terceiras-partes 
para produtos solares térmicos, demonstrando aos utilizadores finais que 
um produto está em conformidade com as normas Europeias relevantes e 
que cumpre requisitos adicionais. A Solar Keymark  é utilizada na Europa 
e cada vez mais reconhecida no mundo inteiro.  

A Solar Keymark é um esquema europeu de marca de qualidade do CEN/
CENELEC, dedicado somente a:

•  Colectores solares térmicos  
(baseado nas normas Europeias da série EN 12975) 

•  Sistemas solares térmicos prefabricados  
(baseado nas normas Europeias da série  EN12976)

A Solar Keymark foi desenvolvida pela Federação Europeia da Indústria 
Solar Térmica (ESTIF) e pelo CEN (Comité Europeu de Normalização) em 
estreita cooperação com os principais laboratórios Europeus de ensaio, e 
com o apoio da Comissão Europeia. É o principal rótulo de qualidade para 
produtos solares térmicos e está  amplamente disseminada no Mercado 
Europeu e fora dele. 

Em 1 de Janeiro de 2011 estavam concedidos mais de 1200 certificados  
Solar Keymark.  

Nota: A diferença entre a Solar Keymark e a marca CE
A Solar Keymark é um rótulo de Qualidade e a marca CE atesta sómente que o produto satisfaz 
requisitos legais mínimos de acordo com determinadas directivas Europeias.

Evolução da Solar Keymark
“A Solar Keymark mostra ao consumidor final  
que o produto é de confiança e ensaiado de  
forma independente. Cada vez mais governos  
têm identificado a Solar Keymark como uma  
ferramenta eficaz para assegurar a protecção  
do utilizador final contra mercadorias de baixa 
qualidade, com um rendimento e fiabilidade  
pobres, promovendo deste modo um melhor  
uso  dos fundos públicos. É por esta razão  
que deverá ser exigida por todos os países  
Europeus e ligada aos incentivos.” 
Harald Drück, Presidente da Rede Solar Keymark

A  Solar Keymark,  
O Rótulo de Qualidade para os Produtos Solares Térmicos na Europa

Número de certificados Solar Keymark

Fonte: www.solarkeymark.org

Benefícios da  
Solar Keymark
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A Solar Keymark só pode ser emitida por um “organismo de certificação” 
habilitado, depois do produto ter sido ensaiado por um “laboratório de ensaio” 
acreditado. 

O organismo de certificação é a entidade responsável pela atribuição  
de certificados Solar Keymark e o laboratório de ensaios é a entidade 
responsável pela realização de todos os ensaios. Para obter a certificação 
Solar Keymark é essencial que o produto ensaiado seja uma amostra colhida 
de forma aleatória da linha de produção ou do armazém por um inspector 
independente. Além disso, o  Sistema de Gestão da Qualidade e da Produção, 
conforme implementado na fábrica, será verificado por um inspector  
independente no local. Os organismos de certificação são habilitados pelo 
Conselho de Certificação do CEN (CCB - CEN Certification Board).

Para iniciar o processo de certificação da Solar Keymark, a melhor maneira 
é contactar um ou mais organismos de certificação. O organismo de certificação 
irá aconselhar o cliente sobre o procedimento a seguir – o primeiro passo  
é normalmente o de preencher um formulário de candidatura. Alguns  
organismos de certificação só trabalham com determinados laboratórios  
de ensaios.

No sítio da Solar Keymark, www.solarkeymark.org, você encontrará as 
últimas actualizações e notícias sobre a Solar Keymark, assim como a lista 
actualizada de organismos de certificação habilitados e de laboratórios de 
ensaio acreditados.

Obtenção da
Solar Keymark

Verifique se o seu colector / sistema 
solar térmico foi projectado e fabricado 

de acordo com as normas NP EN 
12975/76 e se os métodos de fabrico 

estão baseados num adequado Sistema 
de Gestão da Qualidade (SGQ)

Qualifica-se pela  
NP EN12975/76 & SGQ 

adequado?

Contactar organismo de certificação, 
solicitar a Solar Keymark e acordar 

num Laboratório de Ensaio

O Laboratório de Ensaios realiza os 
ensaios de concessão segundo a NP 

EN12975/76 e o inspector inspecciona 
in loco a fábrica e o seu SGQ

Solar  
Keymark  

concedida?

Parabéns!

Melhore o seu  
produto e os   

procedimentos 
da empresa 

SIM

SIM

SIM

NÃO

Como obter a  
Solar Keymark? 

Requisitos chave:
•	 	O	ensaio	inicial	do	produto	ocorre		

num	laboratório	de	ensaios	acreditado	
•	 	Uma	amostra	dos	produtos	é	seleccionada		

por	um	inspector	na	linha	de	produção		
ou	no	armazém	

•	 	A	fábrica	precisa	de	ter	um	sistema	de		
controle	da	produção	(similar	ao	da	série		
ISO	9000)	–	este	sistema	de	controle		
da	produção	da	fábrica	é	verificado		
regularmente	por	um	inspector

•	 	O	produto	é	fisicamente	inspeccionado		
a	cada	dois	anos

Como maximizar o impacto  
da certificação Solar Keymark?
• Iniciar	a	comercialização	
	 Para	o	comprador	e	para	o	consumidor,		
	 a	Solar Keymark	é	uma	prova	de:
	 	 •	qualidade	e	rendimento	fiáveis
	 	 •	ampla	informação	relacionada		
	 	 	 com	a	documentação	do	produto		
•	 	Iniciar	a	exportação	dos	seus	produtos	para		

toda	a	Europa	e	evitar	barreiras	comerciais

A	Solar Keymark	utiliza-se	em	quase	toda	a	Europa:	
não	há	necessidade	de	realizar	novamente	os	
mesmos	ensaios	em	diferentes	países.	

NÃO 
(SGQ)

1

2

3

Requisitos de manutenção 
da Solar Keymark:
•    Verificação anual	da	produção:

documentação	do	Sistema	de	Gestão		
da	Qualidade

•  A cada dois anos,	inspecção	física	dos	
produtos	certificados	com	a	Solar Keymark,	
seleccionados	da	linha	de	produção	ou	do	
armazém	por	um	inspector

•	 	Pagamento	da	taxa	anual	de	certificação	
•	 	Relatar	as	alterações	ao	produto	ao	

organismo	de	certificação
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Actualmente, existem: 

Oito organismos de certificação habilitados 
• AENOR (Espanha)
• CERTIF (Portugal) 
• DIN CERTCO (Alemanha) 
• ELOT (Grécia) 
• ICIM (Itália) 
• Kiwa Gastec Certification (Holanda) 
• SP (Suécia) 
• TSU Piestany (Eslováquia)

 19 laboratórios de ensaio acreditados para produtos solares térmicos, 
na Áustria, China, Espanha, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Portugal, 
Eslováquia, Suécia e Suiça. A lista acima é a relativa a Novembro de 2010. 
As últimas informações podem ser encontradas em www.solarkeymark.org.

Obtenção da Solar Keymark 
“A Solar Keymark é fácil de obter. Demora cerca de 3-4 
dias úteis a preparar todo o processo.  Isto é facilitado 
também por uma boa comunicação com o Organismo 
de Certificação, que nos informa acerca dos preços e 
da documentação necessária. Além disso, é necessária 
uma boa relação com o laboratório de ensaios, em  
ordem a assegurar prazos curtos de ensaio e informação 
contínua sobre o processo de ensaio, e com a  
inspecção requerida.” 

Christian Stadler, Sonnenkraft

Poupanças
“A Solar Keymark reduz drasticamente os encargos  
administrativos e financeiros associados ao ensaio,  
à certificação e a outros procedimentos administrativos. 
No passado, antes da introdução da Solar Keymark,  
nós tínhamos que ensaiar e certificar cada produto  
em cada país, separadamente. Isso criava uma enorme 
quantidade de trabalho que era caro e demorado.  
Como uma empresa international, podemos beneficiar 
de poupanças no ensaio e certificação graças à adopção 
do sistema flexível “ensaio & certificação”, que diz  
respeito, em particular, às “famílias” de sistemas.  
De facto, se um fabricante produz o “mesmo” sistema  
em diferentes dimensões, são agora considerados serem 
do mesmo tipo (dentro da mesma “familia”); sendo  
sub-tipos as diferentes dimensões do sistema.”

Rob Meesters, Solahart

Onde estão localizados os organismos de 
certificação e os laboratórios de ensaios? 

Custos indicativos de certificação  
para obter e manter a Solar Keymark:

Custos iniciais para obter a Solar Keymark (custo por produto): 
• Ensaio, inspecção inicial à fábrica e certificação: 6 000 - 12 000 €

Custos anuais para manter a Solar Keymark:
• Inspecção anual da fábrica, inspecção bi-anual do produto  
 e certificação: 2 000 -3 000 €/year

Ensaio e certificação de mais produtos reduzem  
significativamente o custo por produto.

Países com organismos de certificação 
& laboratórios de ensaio acreditados

Países apenas com laboratórios  
de ensaio acreditados

Quem aceita a  
Solar Keymark? 

Todos	os	esquemas	de	subsídios	e	regulamentos		
nacionais	da	UE	aceitam	a		marca	de	Solar		
Keymark,	com	algumas	excepções,		
onde	podem	ser	exigidos	mais		
alguns	requisitos	adicionais.	
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www.solarkeymark.org

No momento de ir para impressão, a informação contida  
neste documento era, tanto quanto os autores estavam disso 
cientes, completa e precisa. Os autores não assumem qualquer 
responsabilidade por negócios ou outras decisões tomadas  
em resultado da informação contida nesta brochura.  
Bruxelas – Novembro de 2010.

Este folheto foi desenvolvido no âmbito do projecto Europeu QAiST.  
O projecto QAiST é apoiado pelo:  

Cortesia de copyright de: BSW-Solar/Langrock, Kingspan Renewables/Thermomax, Wagner & Co, Cölbe.

No sítio da Solar Keymark: www.solarkeymark.org, pode encontrar-se:
• Uma lista de produtos certificados 
• Uma lista de laboratórios de ensaios acreditados 
• Uma lista de organismos de certificação habilitados 
• Diversas brochuras em diferentes línguas 

QAiST – Garantia da Qualidade na Tecnologia de Aquecimento  
e Arrefecimnto Solar

O objectivo do projecto QAiST é o de melhorar 
o quadro da garantia da Qualidade para os 
produtos solares térmicos de modo que  
a indústria solar térmica  Europeia de  
aquecimento e arrefecimento possa contribuir 

de forma sustentável para se alcançarem as metas ambientais acordadas 
pelos Estados Membros da UE (20% da energia proveniente de Fontes de 
Energia Renovável até 2020) e reforçar a sua liderança tecnológica global.

Federação Europeia da Indústria Solar Térmica (ESTIF) 

Rue d´Arlon 63-67
B-1040 Bruxelas (Bélgica)
Tel: +32 2 546 19 38
Fax: +32 2 546 19 39
Email: info@estif.org 
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