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O RJOC introduz alterações significativas em termos de:

Licenças de atividade

Punções de Responsabilidade

Acesso às Contrastarias – Situação Geográfica

Exercício do comércio

Obrigações dos OE
RJOC



Obrigações dos OE

> NOVAS licenças de atividade

Artista de joalharia

Importador de artigos com metais preciosos

Retalhista de ourivesaria sem estabelecimento

Retalhista de compra e venda de artigos com metal precioso 
usado

> Atividades ELIMINADAS

Armazenista de pedras preciosas e pérolas

Retalhista misto de ourivesaria

Retalhista com estabelecimento especial

Vendedor ambulante

RJOC

n.º 1 art. 41º - RJOC



Obrigações dos OE

> Licenciamento de novas entidades

Entidades que se encontravam dispensadas de matrícula e 
licença (nº 3 art. 15º do RC)

Passam a estar obrigadas a ter licença por cada estabelecimento 
onde seja efetuada a venda de artigos com metais preciosos

Ex: bancos e outros estabelecimentos de crédito

RJOC

art. 3º - Lei n.º 98/2015



Obrigações dos OE

> Compra e venda de artigos com metal precioso usado

Pedido de licença:

 Operadores Económicos que exerçam a atividade de compra e
venda diretamente a particulares de artigos com metal precioso
usado – alínea j) do n.º 1 do artigo 41.º do RJOC.

 Operadores Económicos que exerçam compra e venda de
artigos com metal precioso usado, ao abrigo de matrícula de
retalhista de ourivesaria – n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 98/2015

RJOC



Obrigações dos OE

> Compra e venda de artigos com metal precioso usado

Licenças:

Casa de Penhores

Retalhista de compra e venda de artigos com metal precioso 
usado

180 dias apresentação de declaração de que está assegurado 
acompanhamento diário por um avaliador

RJOC

n.º 2 art. 7º - Lei n.º 98/2015



Obrigações dos OE

> Compra e venda de artigos com metal precioso usado

Acompanhamento diário de Avaliador de artigos com metais 
preciosos e de materiais gemológicos 

Sem necessidade de permanência no local de venda

Custos dos serviços de avaliação são definidos pelos 
profissionais qualificados, não está previsto a fixação de valores 
para esses serviços por portaria.

Uma declaração/termo por estabelecimento aberto ao público

RJOC

n.º 4 art. 41º - RJOC



Obrigações dos OE

> Comércio por grosso de metais preciosos usados provenientes de
ourivesarias, casas de penhor, lojas compra de compra e venda de ouro
usado, indústria, medicina, etc., e reciclagem originando matéria-prima
que é absorvida pela indústria ou é vendida

RJOC

Atividade Licenças

Recicla metais preciosos recorrendo a 
terceiros (ensaiadores-fundidores) e 
desde que não venda os subprodutos 
a particulares, mas apenas a 
industrias ou outros operadores 
económicos do setor da ourivesaria Armazenista 

de 
ourivesaria

Converte em subprodutos, desde que 
não os venda a particulares

Ensaiador –
fundidor

Procede à venda a particulares dos 
subprodutos resultantes da 
reciclagem

Retalhista de 
compra e venda de 
artigos com metal 
precioso usados



Obrigações dos OE
RJOC

> Comércio por grosso de metais preciosos usados provenientes de
ourivesarias, casas de penhor, lojas compra de compra e venda de ouro
usado, indústria, medicina, etc., e reciclagem originando matéria-prima
que é absorvida pela indústria ou é vendida

Barras de metal precioso resultantes da reciclagem de metais 
preciosos, para venda ao público

Marcadas com o punção de responsabilidade e com o punção de 
contrastaria

art. 69º - RJOC



Obrigações dos OE

> Atividade

Industrial de ourivesaria vende ao público

Artista de joalharia consumidor final

Licenças:
 Industrial de ourivesaria ou Artista de Joalharia

 Retalhista com ou sem estabelecimento

RJOC



Obrigações dos OE

> Atividade
Aquisições comunitárias 2

Aquisições extracomunitárias licenças

RJOC

n.º 1 t) do art. 3º - RJOC

Armazenista de ourivesaria
Importador de artigos com 

metais preciosos

Adquirir artigos com metal 
precioso a industriais, 
armazenistas ou corretores de 
ourivesaria, no mercado 
comunitário, para os fornecer a 
outros operadores e exportar e 
vender a outros operadores 
económicos

Realizar importações de artigos 
com metais preciosos de países 
terceiros para fornecer a outros 
operadores económicos



Obrigações dos OE

> Retalhista importa de países terceiros

Licença:

Retalhista de ourivesaria com estabelecimento

Pode importar artigos de países terceiros para venda ao 
público no seu estabelecimento

RJOC



Obrigações dos OE

> Venda feiras

on-line

domicílio

Licença:

Retalhista de ourivesaria sem estabelecimento

 1 licença para cada atividade

 1 licença cada estabelecimento ou equivalente onde seja 
exercida

RJOC

art. 41º - RJOC



Obrigações dos OE

> Requisito de atividades (formação ou experiência profissional )

RJOC

art. 41º - RJOC

Ensaiador-fundidor
Responsável técnico de 
ensaiador-fundidor 
habilitado

Industrial de ourivesaria
Não necessita de diretor 
técnico

Retalhista de compra e 
venda de artigos com 
metal precioso usados 

Casa de penhores

Avaliador de artigos com 
metais preciosos e de 
materiais gemológicos



Obrigações dos OE

> Leilões

Aplica-se à atividade leiloeira o disposto no art.º 65.º do RJOC,
quando envolva a venda em leilão de artigos com metais
preciosos

RJOC :

Não prevê licença para a atividade leiloeira

Não prevê acompanhamento diário da respetiva atividade por 
avaliador

Venda de artigos com metal precioso usados
 desde que legalmente marcados
 requisitos de exposição e venda

RJOC

n.º 1 art. 65º - RJOC



Obrigações dos OE

> Leilões

 Artigos legalmente marcados
Leiloeiros e proprietários dos artigos são solidariamente 
responsáveis por solicitar à Contrastaria o ensaio e marcação dos 
bens que não se encontrem devidamente marcados

Dúvida sobre a marcação
Os bens devem ser facultados à Contrastaria até 30 dias antes da 
data prevista do leilão, para:

Confirmação individualizada de que as peças se encontram
marcadas

ou

Ensaio e marcação, se necessário

RJOC

n.º 1 art. 65º - RJOC



Obrigações dos OE

Prazo de validade das licenças  5 (cinco) anos

> Renovação de licenças
5 anos após concessão, sob pena de caducidade

Depende da verificação dos requisitos de atribuição

Atividades já em exercício à data de entrada em vigor do RJOC

5 anos 2020

Eliminada a taxa de renovação anual das licenças

RJOC

n.º 8 e  9.º do art. 42º - RJOC



Obrigações dos OE

> Cancelamento oficioso de licenças

Cessação da atividade para efeitos fiscais

Condenação por crime relacionado com a atividade exercida, 
por decisão transitada em julgado

Verificação de qualquer uma das situações que determinam a 
inidoneidade do operador económico nos termos do artigo 30.º

Caducidade da licença

RJOC

n.º 2 art. 43º - RJOC



Obrigações dos OE

> Isenções de marcação pela contrastaria

Artigos com platina de peso igual ou inferior a 0,5 g

Artigos com ouro de peso igual ou inferior a 0,5 g

Artigos com prata de peso igual ou inferior a 2 g

Artigos isentos devem ter aposta a marca de
responsabilidade para poderem ser

comercializados

podem ser apresentados nas
Contrastarias para aposição da marca de

contrastaria

RJOC

art. 9º e nº 2 art. 79º - RJOC



> Peso a considerar Peso total dos diferentes metais, 
preciosos e não preciosos do artigo, 
exceto o peso de outros materiais não 
metálicos.

Artefactos mistos e compostos

Os artigos devem ser apresentados completos

Com todas as peças ou componentes metálicas que os compõem

 Com Paládio

Não isentos Mistos - peso total superior a 0,5 g

 Compostos - peso total superior a 0,5 
g (ouro ou platina) ou a 2 g (prata)

Obrigações dos OE
RJOC

art. 9.º e 79º - RJOC



Obrigações dos OE

> EXEMPLO 1

Artigo com metais preciosos 1,9g de prata + 0,3 de ouro

Isoladamente - Metais enquadram-se nas isenções previstas

Conjunto 
Peso total = 2,2g (1,9+0,3) grama 

superior à isenção para artigos com ouro de 0,5g

Marcado com ambos os metais

RJOC



Obrigações dos OE

> EXEMPLO 2

Artigo com metais preciosos 4g de prata + 0,4g de ouro

Isoladamente – Ouro enquadrado na isenção prevista

Conjunto
Peso total = 4,4g (4,0+0,4)g

superior à isenção para artigos com ouro de 0,5g

Marcado com ambos os metais

RJOC



Obrigações dos OE

> Punção de Responsabilidade
Licenças:

Industrial de ourivesaria

Artista de joalharia

Ensaiador fundidor

Armazenista de ourivesaria - artigos com metal precioso 
provenientes de outros países, que não se encontrem 
legalizados

Retalhista de ourivesaria, com ou sem estabelecimento - artigos 
com metal precioso provenientes de outros países, que não se 
encontrem legalizados

Importador de artigos com metais preciosos

RJOC

art. 26º - RJOC



Obrigações dos OE

> Renovação de Punções de Responsabilidade

Punções aprovados nos termos do artigo 28.º

Ao fim de 10 anos

> Fabrico das matrizes e reforma de punções de 
responsabilidade 

Pode ser efetuado pela INCM

Reforma do punção deve ser assegurada nos 10 dias seguintes à 
comunicação da Contrastaria

RJOC

art. 31º e 36º - RJOC



Obrigações dos OE

> Situação Geográfica

Acesso a serviços da Contrastaria

Operadores económicos podem recorrer aos serviços de qualquer 
contrastaria, independentemente da sua situação geográfica

RJOC

n.º 5 art. 4º - RJOC



Títulos Profissionais

O RJOC introduz alterações significativas em termos de:

Títulos profissionais

Requisitos de formação

Exames de habilitação

Validade de títulos profissionais

RJOC



Títulos Profissionais

 Atividades cujo exercício necessita de título profissional

Responsável técnico de ensaiador-fundidor de artigos com 
metais preciosos

Avaliador de artigos com metais preciosos e de materiais 
gemológicos

RJOC

art. 45º - RJOC



Títulos Profissionais

> Obtenção do título profissional

Reunir condições de idoneidade (artigo 52.º)

Obter aprovação em exame (artigo 48.º)

> Emissão de título profissional

Requerimento de pedido de emissão de título

Declaração de idoneidade

INCM entidade competente para procedimento de

habilitação e emissão de títulos

RJOC

art. 45º - RJOC



Títulos Profissionais

> Avaliador de artigos com metais preciosos e de materiais
gemológicos

Funções

Avaliar artigos com metais preciosos

Avaliar materiais gemológicos

Conferir os artigos com metais preciosos, para efeito de isenção 
de direitos, que se encontrem em regime de reimportação ou 
importação e exportação temporárias

RJOC

n.º 1 art. 47º - RJOC



Títulos Profissionais

> Avaliador de artigos com metais preciosos e de materiais
gemológicos

Obrigações

Emitir certidões das avaliações que efetuar

Possuir aparelhagem necessária ao exercício da profissão

Posssuir registo eletrónico das avaliações realizadas

Nº de ordem, designação, quantidade e peso dos objectos avaliados, 
designação dos materiais gemológicos, nome e morada do apresentante, 

valor arbitrado e importância cobrada pela avaliação

Abster-se de avaliar barras de metal precioso que não estejam 
marcadas pela Contrastaria ou organismo de ensaio e marcação 
independente reconhecido nos termos do RJOC

RJOC

n.º 2 art. 47º - RJOC



Títulos Profissionais

> Responsável técnico de ensaiador-fundidor de artigos com 
metais preciosos

Ensaiador-fundidor aprovado em exame de aptidão efetuado pela 
INCM nos termos do Regulamento das Contrastarias 

Funções atribuídas pelo RJOC aos responsáveis técnicos de 
ensaiadores-fundidores

Prova de reavaliação de conhecimentos
Ensaiadores-fundidores com mais de 10 anos como profissionais em 

exercício da atividade desde a data de ratificação do exame de 
aptidão.

RJOC

n.º 3 art. 49º - RJOC



Títulos Profissionais

> Avaliadores de artigos com metais preciosos e de materiais 
gemológicos

Avaliadores oficiais empossados pela INCM nos termos do 
Regulamento das Contrastarias 

Funções atribuídas pelo RJOC aos avaliadores de artigos com metais 
preciosos e de materiais gemológicos

Prova de reavaliação de conhecimentos
Avaliadores oficiais com mais de 10 anos como profissionais em 

exercício da atividade desde a data da respetiva nomeação

RJOC

n.º 2 art. 4º - Lei n.º 98/2015



Títulos Profissionais

> Comarcas

RJOC

Avaliadores de artigos com metais preciosos e de materiais 
gemológicos não têm a sua atividade circunscrita a uma Comarca

RJOC



Títulos Profissionais

> Prova de reavaliação de conhecimentos 

Decorridos 10 anos após obtenção do título profissional (artigo 
49.º/3)

RJOC

Artigo 49.º do RJOC



Títulos Profissionais

> Suspensão de título profissional

Não atualização periódica dos conhecimentos (prova de 
reavaliação dos conhecimentos) - cfr. n.º3 do artigo 49º

Verificação de qualquer uma das situações de falta de 
idoneidade previstas no artigo 30º

RJOC

n.º 1 art. 53º - RJOC



Títulos Profissionais

> Habilitação a exame para obtenção do título profissional

a) Certificado do registo criminal atualizado

b) Declaração de idoneidade (artigos 30º e 52º do RJOC)

c) Certificado comprovativo da conclusão do 12.º ano de
escolaridade obtido através de uma das modalidades, científico-
humanísticas ou de dupla certificação, que atribuam o nível 3 ou 4
de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) e do
Quadro Europeu de Qualificações (QEQ)

Responsável técnico de ensaiador-fundidor  Química

RJOC

art. 48º - RJOC



Títulos Profissionais

> Habilitação a exame para obtenção do título profissional (cont.)

d) Certificado de qualificações comprovativo da conclusão, com

aproveitamento, das unidades de formação do CNQ

Avaliador de artigos com metais preciosos e de materiais 

gemológicos – UFCD 8965 e 8966

Responsável técnico de ensaiador-fundidor – UFCD 8965 e 8967

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialPDF/1573/EFA/tecnologica/215
3

RJOC

Referencial  de Formação 
CNQ n.º 215315 - Técnico/a de Ourivesaria

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialPDF/1573/EFA/tecnologica/2153
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialPDF/1573/EFA/tecnologica/2153


Títulos Profissionais

> Qualificação de dupla certificação

Qualificação que confere simultaneamente uma certificação 

profissional e uma certificação escolar de nível não superior

> Obtenção de Qualificação de dupla certificação

Entidade formadora integrada na rede do Sistema Nacional de 

Qualificações (SNQ)

ou

Centro para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP)

RJOC

Dec-Lei n.º 396/2007



O RJOC introduz alterações significativas em termos de:

Artefactos compostos

Requisitos técnicos

 Soldas

 Revestimentos

 Substâncias Perigosas

Lotes

Requisitos Técnicos
RJOC



> Artigos bilaminados ou 
chapeados

Metal comum (alumínio ou 
latão) revestido de prata 

Não são considerados artigos 
com metal precioso 

Não são marcados pelas 
Contrastarias nos termos do 
RJOC (3.º/g), ii)

Requisitos Técnicos

> Artefactos compostos
Constituídos por metais 
preciosos e metal comum 
usado por razões decorativas

Metal comum visível e 
distinguível pela cor, ter 
funções decorativas e não 
pode ser revestido por forma 
a parecer metal precioso

Metal precioso ter espessura 
igual ou superior a 0,5 mm

RJOC

art. 3º, 57º e 60º - RJOC



Requisitos Técnicos

> Soldas

RJOC

Artefactos Especificação

Platina
Composta de metais preciosos na proporção 

mínima de 800‰ de metais preciosos

Paládio
Composta de metais preciosos na proporção 

mínima de 700‰ de metais preciosos

Ouro ≥ 916‰ ≥ 750‰ de ouro

Ouro branco ≥ 585‰ ≥ 585‰ de ouro

Ouro branco de 375‰ Igual ao toque do artefacto

Prata ≥ 925‰ ≥ 650‰ de prata

Prata < 925‰ ≥ 550‰ de prata
n.º 1 e) art. 56º - RJOC



Requisitos Técnicos

> Revestimentos autorizados

Os revestimentos do mesmo metal precioso devem ter no 
mínimo o mesmo toque legal

Estão ainda autorizados revestimentos não metálicos

RJOC

Metal 
Precioso

Revestimento Metálico

Ródio Ruténio Platina Ouro Paládio Prata

Platina    _ _ _

Ouro     _ _

Paládio      _

Prata      

art. 60º - RJOC



Requisitos Técnicos

> Substâncias Perigosas

Regulamento REACH – Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Aplicável a artigos com metal precioso e joalharia

Proibido o uso de substâncias perigosas em artigos com metal 
precioso que não cumpram as condições de restrição do anexo 
XVII do referido regulamento - Chumbo, Cádmio e Níquel

Contrastaria tem direito de retenção sobre os artigos que 
contenham substâncias perigosas

Contrastaria notifica e entrega os artigos à ASAE

RJOC

art. 61º - RJOC



Requisitos Técnicos

> Substâncias Perigosas

O Regulamento (CE) N.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 18 de dezembro de 2006, exceciona em alguns 
materiais perigosos, por exemplo: 

 Cádmio, os artigos que tenham sido introduzidos no mercado 
antes de 10.12.2011 e os artigos de joalharia com mais de 50 
anos em 10.12.2011; 

 Chumbo, os artigos joalharia colocados no mercado pela 1.ª 
vez antes de 9.10.2013, nem a artigos de joalharia produzidos 
antes de 10.12.1961.

RJOC

art. 61º - RJOC



Requisitos Técnicos

> Lote - conjunto de artefactos que reúnam os seguintes requisitos:

 Sejam do mesmo metal ou idêntica combinação de metais

 Tenham o mesmo toque legal e denominação

 Obtidos pela mesma técnica de fabrico ou da combinação do
mesmo metal precioso e metal comum

Artigos devem ser apresentados em lotes homogéneos

RJOC

art. 3º e n.º 1 g) art. 78º - RJOC



O RJOC introduz alterações significativas em termos de:

Novo metal precioso - Paládio

Autocolante de toque

Artefactos compostos

Legalização de artigos com metal precioso

Marcas comerciais

Outras marcas

Marcação
RJOC



Marcação

› Paládio

RJOc

n.º 1 e) art. 17º - RJOC



Marcação

> Etiquetas autocolantes de toque legal

Artigos com metal precioso que não possam suportar a
marcação, nem a gravação a laser

Na embalagem dos artigos com metal precioso asseticamente
embalados

RJOC

art. 20º e 21º - RJOC



Marcação

> Artefactos compostos

Marcados com uma marca própria para os distinguir dos
artefactos de ourivesaria

Marca com a palavra «+METAL» ou «+M» que será aplicada na
parte de metal precioso junto da marca oficial

Compete à Contrastaria a aposição desta marca

RJOC

art. 79º - RJOC



Marcação

> Marcas Comerciais

Os industriais e artistas podem apor marcas comerciais
pertencentes a terceiros, desde que devidamente mandatados
para o efeito

Cada artigo só pode ter aposta 1 marca comercial

RJOC

art. 39º - RJOC



O RJOC introduz alterações significativas em termos de:

Artefactos de ourivesaria de interesse especial

Artefactos de ourivesaria de interesse especial
RJOC

art. 65º - RJOC



Artefactos de ourivesaria de interesse especial

> Artefactos de ourivesaria de interesse especial

Artefactos de reconhecido merecimento arqueológico, histórico 
ou artístico

Toque mínimo 375 milésimos

Artefactos com marcas de extintos contrastes municipais

Toque mínimo 750 milésimos

RJOC

art. 15º - RJOC



Artefactos de ourivesaria de interesse especial

> Artefactos de reconhecido merecimento arqueológico,
histórico ou artístico, fabricados em território nacional
anteriormente à criação das contrastarias

Requisitos legais

 Inequívoco reconhecido merecimento arqueológico, histórico ou
artístico

 Fabricados em território nacional

 Anteriores à criação das Contrastarias (Carta de Lei de 27 de
julho de 1882)

Isenções de marcação não aplicáveis

RJOC

art. 3º e n.º 2 art. 9º - RJOC



Artefactos de ourivesaria de interesse especial

> Artefactos de reconhecido merecimento arqueológico,
histórico ou artístico
Pode ser apresentado nas Contrastarias acompanhado de:

Certificado de antiguidade, com fotografia dos artefactos

 Emitido por perito externo ou pela DGPC

 Fundamentação de reconhecimento do merecimento histórico,
arqueológico ou artístico (identificar técnicas de fabrico, ornatos,
motivos estilísticos e lapidação das gemas aplicadas)

Curriculum Vitae do perito externo que subscreve

Falsas declarações prestadas por perito ou técnico
(crime de falsidade de perícia - art. 360º Código Penal)

Contrastarias podem recorrer a perito externo ou à DGPC

RJOC

n.º 2 art. 9º - RJOC



Artefactos de ourivesaria de interesse especial

> Artefactos de reconhecido merecimento arqueológico,
histórico ou artístico

Cabeça de velho com laurel

Artefactos reúnem, inequivocamente, requisitos legais
e técnicos

RJOC

art. 18º - RJOC



Artefactos de ourivesaria de interesse especial

> Artefactos com marcas de extintos contrastes municipais

Pode ser apresentado nas Contrastarias acompanhado de:

Declaração, subscrita por perito externo, com identificação dos 
respetivos contrastes

Curriculum Vitae do perito externo que subscreve

Falsas declarações prestadas por perito ou técnico
(crime de falsidade de perícia - art. 360º Código Penal)

Contrastarias podem recorrer a perito externo ou à DGPC

RJOC

n.º 2 art. 9º - RJOC



Artefactos de ourivesaria de interesse especial

> Artefactos com marcas de extintos contrastes municipais

Cabeça de velho 

Artefactos reúnem, inequivocamente, requisitos legais
e técnicos

RJOC

art. 18º - RJOC



RJOC – Sessão de Esclarecimento
Março 2016

Obrigado




