
A CAIXA Econômica Federal alterou as exigências de qualidade dos materiais utilizados em obras finan-
ciadas pelo banco em operações de pessoa jurídica com recurso do FGTS. Para ter acesso às linhas de 
crédito, as construtoras deverão seguir a versão atualizada do Código de Práticas de Engenharia para 
Habitação. O documento determina o atendimento às normas ABNT aplicáveis a todos os sistemas e 
materiais empregados na obra, incluindo portas de madeira. Com isso, as portas de madeira utilizadas 
em projetos financiados pela CAIXA deverão atender a ABNT NBR 15930 - Portas de madeira para edifi-
cações. A certificação emitida por Organismos de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INME-
TRO atesta o atendimento à norma técnica. 

O Código de Boas Práticas é disponibilizado pelo banco às construtoras quando do processo de financia-
mento. Ao ingressar com a proposta de financiamento, a construtora passa a ter que cumprir com as 
práticas determinadas no Código. As especificações e prescrições exigidas pelo documento farão parte 
das vistorias realizadas durante o acompanhamento da obra.

A nova exigência anunciada pela CAIXA soma-se a outras regras de mercado focadas em disponibilizar 
produtos com desempenho para construção civil como o Código de Defesa do Consumidor e o Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), que reforçam a evolução da qualidade, 
produtividade e sustentabilidade da construção civil, além de combater a não conformidade. Ao cumprir 
os regramentos, as construtoras passam a ter subsídios técnicos e mais segurança na relação com o 
consumidor. 

ONDE ENCONTRAR PORTAS CERTIFICADAS
Para atender os critérios técnicos estabelecidos no Código de Práticas da CAIXA, cumprindo assim um 
dos requisitos de acesso ao crédito, as construtoras têm à disposição, por meio do Programa Setorial da 
Qualidade de Portas de Madeira para Edificações (PSQ-PME) – www.psqportas.com.br, a relação das 
indústrias de portas de madeira e seus produtos certificados. O site também traz referências e orienta-
ções técnicas para a especificação de portas de madeira, de acordo com as normas vigentes.

O Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações (PSQ-PME) é acreditado pelo 
Inmetro desde 2015, por meio do Organismo de Certificação de Produtos (OCP) ABNT. Os produtos certifi-
cados são avaliados periodicamente por meio de auditorias para verificar o controle de qualidade do 
processo de produção e passam por ensaios em laboratório de acordo com a norma técnica ABNT NBR 
15930 – Portas de madeira para edificações.

Acesse www.psqportas.com.br/publicacoes para acessar nova versão do Código de Práticas.

Empreendimentos financiados pela CAIXA Econômica deverão
ter portas de madeira que atendam norma técnica
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