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Na área da saúde destaque para a
norma relativa aos sistemas de gestão
de unidades de cuidados continuados
integrados de internamento.
Igualmente na ordem do dia, e ao
nível internacional, merecem atenção
particular as normas referentes ao
tratamento de águas residuais para
projetos de irrigação, que muito irão
contribuir para reduzir os riscos de
contaminação resultantes da rega
agrícola.
É neste mesmo espírito, e no contexto
da quadra natalícia que celebramos,
que importa também aqui evocar a
esperança e a confiança de que podemos e devemos melhorar as nossas
práticas, consolidando o papel e a
missão do IPQ enquanto Instituição
de referência em matéria da Qualidade em Portugal em prol do desenvolvimento sustentado e do bem-estar
da sociedade em geral.
Desejo a todos Boas Festas e
um ano de 2016 com esperança
renovada

e,

sobretudo,

muita Qualidade.

com

Jorge Marques dos Santos
Presidente do Conselho Diretivo do IPQ

espaço
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Fernando Melo - CEO da Alliance Healthcare Portugal
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O Prémio de Excelência do Sistema
Português da Qualidade (PEX-SPQ)
instituído em 1992 em Portugal pelo
IPQ, enquanto entidade gestora e
coordenadora do Sistema Português da
Qualidade (SPQ), foi atribuído pela
primeira vez em 1994.
Trata-se de uma distinção que sublinha o
reconhecimento público e a afirmação
das empresas e das organizações
instaladas em Portugal, que se destaquem
pela excelência das suas práticas e pelo
seu desempenho e resultados obtidos
através da aplicação dos métodos de
Gestão pela Qualidade Total no Caminho
para a Excelência.
Tem por base o Modelo de Excelência da
European Foundation for Quality Management (EFQM) e segue as metodologias
do Prémio Europeu da Qualidade (EFQM
Excellence Award – EEA).
Inicialmente, dirigido às Grandes Empresas foi também lançado em 1999 o
Prémio de Excelência para PME, cujo
âmbito foi alargado em 2004, passando a
abranger o Setor Público, as Cooperativas, as Associações e outras entidades
sem fins lucrativos.
Desde 2006 o PEX-SPQ está alinhado
com a Estratégia Nacional acordada entre
o IPQ e a APQ, que preconiza um Sistema
Nacional de Reconhecimento e de

Atribuição de Prémios a organizações através da articulação dos
esquemas existentes, a nível nacional e europeu, geridos pela
APQ enquanto National Partner Organization da EFQM em
Portugal – Níveis de Excelência (Committed to Excellence e
Recognised for Excellence), e pelo IPQ – Prémio Nacional
(PEX-SPQ), culminando no Prémio atribuído pela EFQM (EFQM
Excellence Award – EEA).
Esta estratégia tem como objetivo promover a excelência organizacional junto das organizações portuguesas através de um
sistema integrado de atribuição de distinções, fomentando a
utilização por um maior número de organizações, da autoavaliação baseada no Modelo de Excelência da EFQM bem como a
progressão sustentada dos sistemas de gestão por níveis de
maturidade.
Integrada na realização da 2.ª edição da SPQ-EXPO, decorreu
a cerimónia de entrega do Troféu PEX-SPQ 2015 - Prémio de
Excelência do Sistema Português da Qualidade, expoente
máximo do reconhecimento público das organizações
que, em Portugal, se destacam pelo desempenho de
Excelência e que este ano distinguiu a Alliance Healthcare,
S.A., com o Troféu Ouro na categoria Grandes Empresas.
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Alliance Healtchare
emprega em
Portugal cerca de
430 colaboradores
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Um Júri presidido por António Saraiva, Presidente da CIP - Confederação
da Indústria Portuguesa; pelo Presidente da APQ, António Ramos Pires;
pelo Presidente do IPQ, Jorge Marques
dos Santos e por Américo Fernandes,
Diretor Geral da DHL Express Portugal
e Carlos Ribas, Administrador Técnico
da Bosch Car Multimédia Portugal,
em representação de empresas
anteriormente vencedoras deste
prestigiado galardão, atribuiu o Troféu
Ouro na Categoria Grandes Empresas à
Alliance Healthcare, S.A. premiando o
trabalho, o empenho, a determinação
e, sobretudo, o compromisso de uma
organização e dos seus responsáveis
para com a qualidade, a sua melhoria e
a excelência organizacional.
A espaço Q foi ouvir o Diretor Geral
da A l l ia nc e Hea l t hc a re , S . A. ,
Eng. Fernando Melo, numa pequena
entrevista que aqui partilhamos
convosco:
08
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espaço Q: A opção pela excelência tem implícito o compromisso
da organização no seu todo para
com a melhoria contínua.
De que modo se traduziu a aplicação prática deste modelo na
melhoria da gestão e dos processos da Alliance Healthcare e para a sua afirmação nos mercados
e qual o papel da Liderança num
projeto da Excelência?
Fernando Melo (FM): Na entrega
do Prémio de Excelência tive a oportunidade de referir outros modelos, que
promovem a melhoria contínua e a
Excelência nas empresas, que até
podem decorrer em paralelo com o
Modelo de Excelência EFQM, por
exemplo 6 Sigma ou Kaizen, etc..
Mas efetivamente o Modelo EFQM é
o mais abrangente e percorre e analisa
toda a empresa, muito orientado para
as partes interessadas da organização

(Pessoas, Clientes, Sociedade e
Acionistas) gestão da mudança, processos e inovação.
A cereja no topo do bolo é o facto de a
Liderança, ou seja, os seus Líderes sejam os verdadeiros percussores de tudo.
Aliás como é normal nas organizações
com sustentabilidade.
espaço Q: Quais as vantagens que
retira de um projeto desta natureza e de que modo impactam com
as atividades da organização e a
melhoria do seu desempenho?
FM: As vantagens são todas, aliás
existem estudos europeus que mostram,
em comparação com empresas que não
têm modelos de excelência implementados, uma grande diferença de rentabilidade, qualidade medida por indicadores, sustentabilidade, etc..
Eu costumo dizer, depois de implementar um Modelo EFQM de repente
começa tudo a correr bem na empresa.
espaço Q: Quais os aspetos que
considera determinantes para o
sucesso de um projeto candidato
ao PEX-SPQ e qual o seu significado para a organização Alliance
Healthcare e seus colaboradores?
FM: Os aspetos determinantes são o
facto de aplicarmos de uma forma clara,
envolvendo as pessoas, os princípios
EFQM. Por outro lado, fazer parte
do pequeno grupo de empresas em
Portugal que conseguiram esta distinção
é realmente motivo de orgulho para
todos, até porque mostra um sinal de
sustentabilidade na empresa que nos
faz sentir mais seguros com um futuro
melhor.

espaço Q: É conhecida a determinação, o empenho e o profissionalismo com que o Eng.º Fernando
Melo tem vindo a encarar estes
complexos e exigentes desafios da
Excelência.
Agora que a Alliance Healthcare
atingiu este patamar, conquistando o Troféu Ouro do Prémio de
Excelência do Sistema Português
da Qualidade (PEX-SPQ), quais os
novos desafios que se pretende
propor?
FM: Os meus objetivos e determinação
são sempre os mesmos, isto é,
acreditar que Portugal com as suas
empresas só vai longe se apostar na
qualidade, na disciplina e no rigor, e
claro com a Inovação sempre por perto.
espaço Q: Em jeito de balanço
e partilha de boas-práticas,
há alguma recomendação que
gostaria de deixar às empresas
portuguesas
nesta
breve
entrevista, através da espaço Q?
FM: Apostem na qualidade e no
rigor, implementem modelos de
excelência e melhoria contínua.
Procurem todos os dias o desenvolvimento sustentado que dá muito
trabalho e não passa só por ter uma
ideia brilhante.
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NP 4543 — Sistemas de
gestão de respostas sociais

Esta norma portuguesa é o consubstanciar
de um trabalho empenhado, muito ativo e
dinâmico, dos mais de cinquenta vogais
que

participam

Respostas

na

Sociais

CT
e

186

–

Cuidados

Continuados Integrados, cuja coordenação é feita diretamente pelo IPQ.
Todos sabemos que as Respostas Sociais,
sejam as destinadas às crianças, facilitando a conciliação da vida familiar com a
vida profissional, ou ao seu próprio
acolhimento, às pessoas idosas, criando
condições que promovam a sua autonomia, e melhorando a resposta ao envelhecimento e às situações de dependência e,
ainda,

às

pessoas

com

deficiência,

promovendo maiores níveis de integração
e o pleno exercício da cidadania, ou
qualquer outra resposta social, assumem
uma importância estratégica para o bemestar e para as condições de vida dos
cidadãos e das famílias portuguesas.
Para construir um novo sistema social, as
várias partes interessadas devem respeitar
quatro princípios fundamentais:
dignidade humana. As múltiplas partes
interessadas deverão assegurar com
firmeza o ponto de vista do "respeito
pela dignidade humana em todo o ciclo
de vida";
sistematização. O apoio e serviços aci-

Acabou de ser editada
a NP 4543:2015
- Sistemas de gestão
de respostas sociais.
Requisitos.

ma mencionados deverão ser sistematizados para que possam ser prestados de
forma eficiente, transparente e flexível
na comunidade;
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serviços de base comunitária. O



Maior controlo e redução de

apoio e serviços, tais como cuidados de

custos:

saúde, onde se incluem cuidados de

Qualidade evitam-se desperdí-

enfermagem, ações preventivas e de

cios e o “tornar a fazer tudo

apoio para as atividades da vida diária,

novamente”;

são necessários para a manutenção da



ao

produzir-se

com

Confiança acrescida nos proces-

dignidade durante todo o ciclo de vida

sos de conceção, planeamento,

e deverão ser enraizados nas comuni-

e fornecimento do serviço

dades;

consequente

inovação. Os cuidados de saúde e os
serviços

sociais

devem

da

produtividade da eficácia e da

procurar

continuamente inovar para serem mais

aumento

e

competitividade.


Identificação e monitorização de

eficientes e para melhorarem a sua

processos e procedimentos, ava-

qualidade,

liando o respetivo desempenho e

apoiando-se

em

novas

tecnologias, conhecimentos científicos

eliminando

aqueles que não

e inovação social.

tragam qualquer valor acrescentado;

A Qualidade incrementa sempre :






Consolidação da liderança na

tituirá uma mais valia para o

organização;

seu desempenho, dando visibili-

Correta definição das funções e

dade à organização, identifican-

dos objetivos dos colaboradores

do

internos,

maior

constrangimentos; melhorando-

confiança no sistema organizaci-

os de forma continuada e permi-

onal,

tindo, sobretudo, a sua gestão de

maior

gerando

envolvimento

e

motivação acrescida;

12

Opção pela Qualidade, que cons-
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processos,

forma sustentada.

práticas

e

A NP 4543 pode ser utilizada pelas

Nos dias 30 de novembro e 2 de

diferentes organizações que promovem

dezembro,

respostas sociais,

nomeadamente,

Auditório do IPQ e no Auditório do IEP,

centro de acolhimento temporário/lar

no Porto, realizaram-se duas sessões de

de infância e juventude; centro de

esclarecimento e apresentação da referi-

atendimento e de apoio à pessoa com

da norma aos profissionais e entidades

deficiência; centro de atividades de

do setor.

respetivamente

no

tempos livres; centro de atividades
ocupacionais; creche/creche familiar;

Considerando a importância desta

educação pré-escolar; lar residencial e

Norma para o setor, decidimos efe-

residência autónoma; estruturas resi-

tuar uma promoção com um des-

denciais para idosos; serviço de atendi-

conto de 30% na aquisição da mes-

mento e acompanhamento social;

ma.

serviços em contexto comunitário;
serviços em contexto domiciliário, bem

Pode efetuar a sua encomenda no

como pelas suas partes interessadas.

seguinte link.

edição 116 |

13

Sistemas de gestão de unidades de
cuidados continuados integrados
de internamento
Entra hoje e pelo prazo de 30 dias, em

de cuidados paliativos.

inquérito público, o Projeto de Norma

Esta Norma tem por objetivo servir

sobre Sistemas de Gestão de Unidades

de documento de orientação para a

de Cuidados Continuados Integrados de

implementação de um sistema de

Internamento. Requisitos.

gestão da qualidade nas diferentes

Esta Norma foi elaborada pela Comissão

unidades de internamento de cuidados

Técnica

186

continuados integrados e pode ser utili-

Cuidados

zada pelas partes internas e externas,

Continuados Integrados”, coordenada

incluindo organismos de certificação,

pelo Instituto Português da Qualidade.

para avaliar a aptidão da organização

Esta Norma foi desenvolvida de forma

para ir ao encontro dos requisitos

a estabelecer um referencial normativo

do cliente, as exigências estatutárias e

que contribua para a implementação

regulamentares aplicáveis ao serviço e

de um sistema de gestão da qualidade,

aos requisitos da própria organização.

assim

do

Os requisitos da presente Norma são

desempenho das unidades de interna-

complementares a eventuais exigências

mento dos cuidados continuados: unida-

legais, estatutárias e regulamentares.

de

“Respostas

como,

Normalização
Sociais

para

e

a

CT

melhoria

des de convalescença, unidades de média duração e reabilitação, unidades de
longa duração e manutenção e unidades

Clique aqui para ler o documento

Tratamento de águas
para a agricultura
No âmbito do Comité Internacional de Normalização

utilizadas na agricultura não só pode ajudar a criar um oásis no deserto como

ISO/TC 282 – Water re-use,

pode, igualmente, estimular as economi-

acabou de ser editada uma

Em áreas onde a água é escassa, as águas

nova série de normas sobre
o tratamento de águas

as e salvar as comunidades locais.
residuais tratadas são um recurso essencial para a agricultura.
Elas oferecem uma nova e vital fonte de

residuais para projetos de

rega e faz todo o sentido do ponto de

irrigação, e que irá ajudar as

Esta série de normas, constituída por três

principais partes interessadas
a maximizar os benefícios
da sua utilização e reduzir

16

O tratamento e reutilização de águas

vista ambiental.
partes, fornece diretrizes para o desenvolvimento e implementação de projetos
que visem a utilização de águas residuais
tratadas para rega, incluindo design,
materiais, construção e desempenho, e

os riscos de contaminação

abrange muitas áreas, tais como a quali-

na rega agrícola.

utilizadas neste tipo de rega, os riscos
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dade da água, o tipo de culturas a serem

associados e os principais elementos de

pode, também, fornecer um meio de pre-

um projeto de rega (ex. os sistemas de

venção contra a degradação ambiental

tubos e tanques).

das fontes de água.

De

acordo

com

Tarchitzky,

Além da agricultura, as águas residuais

presidente do SC 1 do ISO TC 282,

tratadas podem ser destinadas para

"Todos os continentes estão preo-

reutilização urbana ou industrial. "

cupados com a escassez de água”.

Série de Normas sobre tratamento de

A qualidade das águas subterrâneas

águas residuais:

diminuiu extraordinariamente e os rios,

ISO 16075-1:2015, Guidelines for treated

os mares, a terra e as plantas estão

wastewater use for irrigation projects –

contaminados pelas águas residuais ou

Part 1: The basis of a reuse project for

pelos tratamentos inadequados a que elas

irrigation;

são sujeitas.

ISO 16075-2:2015, Guidelines for treat-

As águas residuais tratadas de forma

ed wastewater use for irrigation pro-

adequada

jects – Part 2: Development of the pro-

são

Jorge

um

recurso

ideal

para substituir o uso da água doce na

ject;

Agricultura.

ISO 16075-3: 2015, Guidelines for treat-

Esgoto tratado pode ser usado para a

ed wastewater use for irrigation pro-

reabilitação das terras, melhorar a produ-

jects –Part 3: Components of a reuse

ção agrícola e reduzir os custos associa-

project for irrigation.

dos à fertilização.
O uso produtivo das águas residuais, tra-

Estas Normas podem ser consulta-

tadas de um ponto de vista ambiental,

das e/ou adquiridas no IPQ.
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Melhorar alertas em
situações de emergência
ISO 22322 – “Societal security –
Emergency management –
Guidelines for public warning”

A Organização Internacional de

Normalização (ISO)
acabou de editar duas normas
com o objetivo de alertar a
população local, nacional ou
internacional para a necessidade
de implementação de uma
resposta estruturada face a
situações de emergência

As pessoas expostas a um risco, seja um
desastre natural, ataque terrorista ou outro tipo de incidente da vida quotidiana,
devem ser capazes de tomar as medidas
adequadas, em termos de segurança, tendo por base a compreensão adequada do
nível e da natureza da emergência.
Muitas vezes, há um tempo limitado para
comunicar uma mensagem específica,
que implica uma medida concreta, e que
deve ser difundida para um grupo determinado, maior ou menor consoante as
situações de emergência.
Para que esta mensagem passe, tem de
haver procedimentos simples para que
ela seja eficaz e provoque a resposta
desejada, a fim de salvar o maior número
de vidas, proteger a saúde e evitar grandes perturbações.
A função de difusão de alerta tem por
objetivo ajudar a garantir que o alerta
atrai a máxima atenção, tendo em conta
as características e as condições das
populações em risco, incluindo necessidades de grupos vulneráveis.
A ISO 22322 – “Societal security –
Emergency management – Guidelines for public warning” fornece
orientação sobre as várias formas de advertência da população, por exemplo,
ajudando a selecionar um método de
alerta, como a televisão, o rádio, telefone,
os jornais ou os altifalantes, por forma a
disseminar a informação, de acordo com
as circunstâncias.

20
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Os alertas que usam um código de cor
também são muito usados para informar a
população, face a situações de perigo, ajudando a tomar as medidas adequadas.
O vermelho é comumente associado ao conceito de perigo e deve ser usado para alertar as
pessoas em situação de risco que devem tomar
de imediato as medidas adequadas em termos
de segurança;
O amarelo é associado ao conceito de
prudência e deve ser usado para alertar as
pessoas em risco que devem estar preparadas
para tomar as medidas adequadas em termos
de segurança;
O verde é associado à noção de segurança e
deve ser usado para alertar as pessoas em
risco que não devem tomar a iniciativa de
desenvolver qualquer ação.
Além disso, preto, roxo, azul e cinza são
cores que podem ser usadas para fornecer
mensagens adicionais, tais como risco de
morte, informações adicionais, ou falta de informação.
A outra norma acabada de editar pela
Organismo Internacional de Normalização é a
ISO 22324 – “Societal security – Emergency management – Guidelines for
colour-coded alerts” que fornece excelente
informação sobre os alertas para situações de

Estas Normas
podem ser
consultadas e/ou
adquiridas no IPQ

emergência com base num código de cor,
reduzindo a confusão e ajudando a adotar
uma resposta mais eficaz.
Ambas

as

normas

internacionais

foram

elaboradas no âmbito do ISO /TC 292 –
“Security and Resilience”.
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SPQ EXPO 2015 Fórum da Qualidade
Em jeito de balanço
Passado um mês e agora que são conhecidos

O

os resultados da avaliação do SPQ EXPO

criar, durante um dia e meio,

2015 - Fórum da Qualidade, realizado de

um

12 a 13 de novembro de 2015, e ouvidos
os intervenientes - patrocinadores, parceiros,

objetivo

primordial

espaço

debate

e

de

de

de

reflexão,

aquisição

de

conhecimento e competências
no

âmbito

da

Qualidade,

expositores ou visitantes - é com enorme sa-

Normalização,

tisfação e entusiasmo que a Organização

Qualificação,

conjunta IPQ, APQ e EXPONOR faz um

te atingido.

balanço francamente positivo no que respeita

O SPQ EXPO Fórum 2015

aos objetivos propostos para esta 2.ª edição
do SPQ Expo Fórum 2015 que este ano
integrou o 40.º Colóquio da Qualidade.

Metrologia
foi

e

largamen-

dispôs de uma área expositiva
de

334m2,

envolveu

a

participação de 35 empresas
expositoras e os seus eventos
registaram

um

número

total de 1600 entradas no
conjunto das sessões.
A perceção inicial de sucesso
é

agora

Estudo

confirmada

de

Satisfação

pelo
que

realçou os seguintes aspetos
relevantes:


Excelência dos conteúdos
do

Programa

(Fórum

SPQ Expo / 40º Colóquio
da Qualidade);

22
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Adequabilidade da data;

muito favorecido pela forte adesão



Aptidão para demonstrar novi-

de todos os parceiros, o que aumenta

dades do setor;

a

Capacidade de dar a conhecer

Organizadoras para com as organi-

diferentes

zações



empresas

com

diferentes soluções e serviços;


Necessidade

de

prolongar

responsabilidade das Entidades
e

os

profissionais

com

interesse no domínio da Qualidade,
o

no sentido de procurar assegurar a

evento por mais tempo (facto

continuidade

deste

projeto

que resultou do interesse susci-

em conjunto com todos os players,

tado de quem participou).

melhorar e inovar afirmando o

A parceria, em boa hora encetada,

SPQ

criou as condições necessárias ao

evento

desenvolvimento de um verdadeiro e

fundamental para o universo da

sustentado ambiente de networking,

Qualidade.
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Expo

Fórum

de

referência

como

e,

um

nacional,
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Na área da Normalização, tiveram
lugar dois eventos de divulgação e debate
sobre os recentes desenvolvimentos em
matéria de normalização na área dos
transportes e do turismo.
No primeiro caso, a Associação Portuguesa de Logística (APLOG) - Organismo
de Normalização Setorial para a área dos
Transportes

-

Logística

e

Serviços,

apresentou a nova Norma NP 4538 –
Transporte público de passageiros
– Serviço de aluguer ocasional e
regular especializado - Características e fornecimento do serviço.
Esta norma reveste-se de grande importância e utilidade para o setor uma vez
que especifica as regras, caraterísticas e
condições mínimas, qualitativas e quantitativas do serviço, bem como os requisi-

A

elaboração

da

NP

4507

veio

dar

tos da qualidade da sua prestação.

resposta à necessidade de normas que pos-

Especifica, ainda, os princípios que

sam suportar a certificação da qualidade dos

regem as condições gerais de contrato do

serviços de Turismo Natureza, no que diz

serviço no quadro legal e contratual mais

respeito à componente de alojamento, ga-

apropriado.

rantindo ainda a qualidade ambiental do
-

meio envolvente, quer se trate de áreas clas-

Organismo de Normalização Setorial

sificadas ou outras áreas com valores natu-

para a área dos Serviços Turísticos -

rais, uma vez que esses espaços surgem cada

dinamizou um outro evento que teve co-

vez mais, no contexto nacional e internacio-

mo objetivo a apresentação das Normas

nal, como novos destinos turísticos em res-

Portuguesas, NP 4507:2015 – Turis-

posta a outros tipos de procura.

mo de natureza. Empreendimen-

A NP 4523 surge, assim, do facto de nos

tos e Atividades” e NP 4523 – Tu-

principais

rismo acessível em estabelecimen-

um número cada vez maior de clientes que

tos hoteleiros”.

precisam de condições de acessibilidade -

O

24

Turismo

de

Portugal

I.P.
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mercados

emissores

existir

para si ou para os seus acompanhantes-

como objetivo dinamizar a discussão e

devido ao envelhecimento demográfico,

estimular a divulgação técnico-científica

tornando-se consequentemente a acessi-

no domínio das medições em saúde,

bilidade um fator de grande importância

constituiu uma oportunidade para a par-

económica, quer para o estabelecimento

tilha de conhecimentos, demonstrada

hoteleiro quer para o destino turístico

através da interdisciplinaridade das qua-

onde este se integra.

tro palestras proferidas.

Até porque os dados disponíveis indicam

O programa contou com dois painéis que

que estes clientes têm maior número

abordaram assuntos relacionados com

médio de acompanhantes, maior duração

o contributo da Metrologia para a

média de estada, maior fidelidade ao

Investigação e o Desenvolvimento de

destino e maior repartição pela época

novos métodos e abordagens técnico ci-

baixa.

entíficas, bem como a partilha de experi-

Estes eventos muito participados, contri-

ências relativas à importância da ciência

buíram

da medição nos mecanismos de decisão,

para

a

pluridisciplinaridade

subjacente ao objetivo de uma maior

em meio clínico.

divulgação e conhecimento do Sistema

Em complemento, o espaço dedicado

Português da Qualidade e especificamen-

ao debate constituiu um animado fórum

te do Subsistema da Normalização.

de reflexão relativa à situação atual e

Na área da Metrologia a Sessão Temá-

caminhos futuros para a Metrologia na

tica “A Metrologia na Saúde”, que teve

Saúde.
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Esta sessão contou com a presença de

representativas de algumas atividades

68 participantes oriundos do meio hospi-

desenvolvidas pelo Laboratório Nacional

talar e clínico, académico, bem como do

de Metrologia, nomeadamente no domí-

setor público e empresarial.

nio da Propriedade de Líquidos, Volume,

Por outro lado, e no que se refere às inter-

Alcoolimetria e Comprimento.

venções de carácter expositivo, uma

As experiências realizadas consideraram

destas intervenções foi dedicada à exposi-

as medições da massa volúmica de líqui-

ção de peças museológicas e outra

dos e comparação de diferentes metodo-

teve como intuito a realização de quatro

logias,

mini-experiências

operador numa calibração de um balão

demonstrativas

e
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a

identificação

do

erro

do

Identificação do erro do operador na calibração
de um balão volumétrico de 250 mL

Medição da massa volúmica de líquidos comparação de diferentes metodologias

volumétrico de 250 mL, a medição do teor de
álcool no sangue e, finalmente, as medidas
materializadas de comprimento e sondas:
Medição do teor de álcool no sangue

-Símbolos de controlo metrológico legal.
Durante os dias da exposição, estes stands
contaram com a presença de inúmeros
visitantes, permitindo assim a divulgação e a
sensibilização

para

a

importância

da

metrologia aplicada aos mais diversos setores
da sociedade.
Medidas materializadas de comprimento e sondas
-Símbolos do controlo metrológico legal

Consulta Pública
"e-Government
Action Plan 2016-2020"
Encontra-se em consulta pública, lançada
pela Comissão Europeia, o novo Plano
de Ação - e-Government 2016-2020,
que visa a execução de ações concretas
para a conclusão do Mercado Único
Digital, conforme anunciado na respetiva
Estratégia.
A consulta pública tem o intuito de recolher diversas opiniões e sugestões de
cidadãos, de empresas ou de entidades
privadas, bem como de entidades públicas em geral.
As respostas serão analisadas em conjunto com todos os Estados Membros para
melhor definir o Plano de Ação e-Government para o período 2016 a
2020, nomeadamente, no que diz respeito aos aspetos relacionados com a participação dos utilizadores, abertura e registo
de empresas e com a interoperabilidade

28
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transfronteiriça, tendo em conta a
rápida evolução do formato digital que ,
exige igualmente, resposta atempada dos
serviços públicos.
A consulta está aberta até 22 de
Janeiro de 2016.
Para resposta à consulta ou para
informação adicional, poderão consultar
os seguintes sites:
Consulta pública: aqui
Press release: aqui
Portal "Your Voice in Europe": aqui

Tecnologia Gráfica e
Fotografia
A escala tonal e as cores apercebidas
numa impressão ou transparência podem
ser, significativamente, influenciadas pela
cromaticidade e luminância de outros
objetos e superfícies no campo de visão.
Por este motivo, necessitam de ser criadas condições ambientais adequadas que,
possivelmente, poderão afetar o estado de
adaptação visual para evitar quaisquer
efeitos significativos na perceção das cores e de tonalidades. A qualidade de
uma imagem deve ser garantida em todas
as fases do seu processo de criação.
O IPQ acabou de editar a norma portuguesa, NP ISO 3664:2015 - Tecnologia gráfica e fotografia - Condições
de Visualização, que especifica as condições de visualização para imagens nos
média refletivos e transmissivos, como
cópias impressas (tanto fotografias como
cópias fotomecânicas) e transparências,

assim como, imagens apresentadas isoladamente em monitores e ecrãs.
Da responsabilidade do Organismo de
Normalização Setorial – Instituto Português de Fotografia, esta norma contém
informação fundamental para os profissionais e amadores da Imagem fixa que,
de uma forma impressa ou projetada
(fotografias e imagiologia em geral), querem que o resultado final da cena que
"viram e gravaram" seja visualizado e reproduzido com a fidelidade e qualidade
do original.
Considerando a importância desta
Norma para o setor, decidimos
efetuar uma promoção com um
desconto de 30% na aquisição da
mesma.
Pode efetuar a sua encomenda no
seguinte link.
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Evento CT 199
Sistemas de informação
para a Saúde
Divulgação das Normas Internacionais
ISO e CEN no âmbito dos Comités
Técnicos ISO TC215 e CEN TC251 –
“Health Informatics”

Jorge Marques dos Santos
Presidente do Conselho Diretivo do IPQ

Maria João Graça
Diretora do Departamento de Normalização

Decorreu, no passado dia 3 de dezembro,

para que com o seu know-how coope-

no auditório do Instituto Português da

rem com a Comissão Técnica.

Qualidade (IPQ), um encontro promovi-

O evento destinava-se a todos aqueles

do pela CT 199 - Sistemas de Infor-

que se interessam pelos Sistemas de

mação para a Saúde e pelo IPQ -

Informação para a Saúde incluindo

Instituto Português da Qualidade.

Entidades Reguladoras, Organismos do

Este encontro tinha como principal

Serviço Nacional de Saúde, Indústria,

objetivo a divulgação das Normas Inter-

Fornecedores de bens e serviços para

nacionais ISO e CEN no âmbito dos

cuidados

Comités Técnicos ISO TC215 e CEN

Informação e Comunicação (TIC) para

TC251 –“Health Informatics” usadas nos

cuidados de saúde, Entidades Académi-

Sistemas de Informação para a Saúde,

cas e Investigadores.

de

saúde,

Tecnologias

da

assim como, analisar a respetiva adequação para o Sistema de Saúde Português e

O evento contou com a presença de

discutir iniciativas a promover.

94 participantes e teve o apoio da

Serviu, igualmente, para dar a conhecer a

Sinaltech e da Huawei.

CT 199 – Sistemas de Informação para a
Saúde, e os seus contributos na área,

Pode consultar as apresentações do

assim como, angariar novas entidades

evento no seguinte link.
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Comité Técnico de
Eurocódigos Estruturais
reuniu em Lisboa
Nos dias 19 e 20 de novembro, decorreu a
48.ª Reunião Plenária do CEN/TC 250 –
Structural Eurocodes, Comité Técnico
do Comité Europeu de Normalização
(CEN), responsável pela elaboração
dos Eurocódigos Estruturais a nível
internacional.
O anfitrião desta reunião plenária foi o
LNEC, na qualidade de Organismo de
Normalização Sectorial qualificado pelo
Instituto Português da Qualidade para
coordenar os trabalhos da CT115,
Comissão Técnica nacional no âmbito dos
Eurocódigos Estruturais.

Na referida reunião participaram
delegações de 19 países, um elemento de
ligação com o TC 127 ‑ Fire safety in
buildings, duas observadoras da MASM Mongolian Agency for Standardization
and Metrology e ainda representantes
do JRC - Joint Research Centre, do
CCMC - CEN-CENELEC Management
Centre e do NEN - Netherlands Standardization Institute, enquanto entidade
responsável pelo estabelecimento dos
contratos de financiamento da 1.ª fase do
desenvolvimento da Nova Geração de
Eurocódigos Estruturais.

Comércio
e Serviços
vão ter reconhecimento
da qualidade
Entra hoje em Inquérito Público uma
Especificação Técnica Portuguesa
intitulada “Sistema de reconhecimento da
qualidade do serviço das pequenas e
médias empresas do comércio e serviços”.
A presente Especificação Técnica foi elaborada pela Comissão Técnica Ad Hoc –
CTA 33 “Comércio e Serviços”, cujo
secretariado é assegurado pela
Confederação do Comércio e Serviços de
Portugal (CCP) e coordenada pelo IPQ.
A elaboração da presente Especificação
Técnica tem como objetivo principal
promover a adoção de boas práticas de
gestão com vista a melhorar a eficácia e
eficiência dos processos da organização e
melhorar a satisfação do cliente.
Destina-se a proporcionar às micro,
pequenas e médias empresas (PME) dos

setores do comércio e dos serviços, uma
poderosa ferramenta de trabalho, para
iniciarem programas de melhoria
contínua, tornando-se assim mais
competitivas. A aplicação do modelo é
flexível, cabendo à organização definir se
pretende aplicar o modelo de avaliação a
todos os módulos ou apenas a parte.
A avaliação dos módulos é efetuada de
uma forma independente.
A presente especificação técnica estará
em inquérito público, pelo prazo de
trinta dias, estando disponível aqui para
consulta.
O IPQ e a CCP vão organizar, dia 12 de
janeiro, pelas 14:00, um evento de divulgação e esclarecimento do DNP/TS 4546.
Este evento é gratuito, mas sujeito a
inscrição. Consulte o programa.
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Diretiva (UE) n.º 2015/1535 e
Regulamento (CE) n.º 764/2008
objetivos, aplicação e as suas
implicações no Mercado Interno
Decorreu no passado dia 25 de novembro de 2015, uma reunião organizada
pelo IPQ, sobre a Diretiva (UE)
n.º 2015/1535 e o Regulamento (CE)
nº 764/2008, a aplicação do procedimento de notificação prévia e as suas
implicações no Mercado Único de bens
e serviços.
A realização deste evento visou divulgar a nova Diretiva (UE) 2015/1535

34
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(codificação) que entrou em vigor em 7
de outubro de 2015, referente ao procedimento de informação no domínio das
regulamentações técnicas e das regras
relativas aos serviços da sociedade da informação e revoga a Diretiva 98/34/CE.
Decorreu no passado dia 25 de novembro de 2015, uma Esta Diretiva Europeia, enquanto instrumento de política
industrial, constitui um mecanismo de

diálogo entre os diversos EstadosMembros e a Comissão, porquanto
reconhecemos a importância deste
procedimento para prevenir e evitar a
colocação de barreiras técnicas ao
comércio e a criação de condições
mais favoráveis ao desenvolvimento
do Mercado Único constituindo um
espaço sem fronteiras internas
no qual se encontra garantida a livre
circulação de mercadorias, pessoas,

serviços e capitais.
Apesar de se reconhecer que os
Estados-Membros, em geral, e também Portugal de modo particular,
têm vindo a efetuar um esforço significativo em matéria de notificação,
considera-se que são necessárias
medidas e iniciativas adicionais mais
eficazes que incentivem o aumento
das notificações ao abrigo da referida
Diretiva.

Estatísticas sobre as notificações de todos
os países da EU

Estatísticas sobre as notificações
Portuguesas (2010-2015)

Fonte: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/pt/

Fonte: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/pt/

Isso significa que devem ser reforçados os mecanismos de prevenção e
vigilância do cumprimento do procedimento de notificação em termos da
sua eficácia, por forma a induzir as
necessárias melhorias e evitar distorções e dificuldades ao funcionamento
do Mercado Único.
Nesta matéria, o IPQ tem vindo a desenvolver um esforço significativo e
pedagógico de esclarecimento e
cooperação junto das entidades
competentes, quer por iniciativa
própria, quer por solicitação dessas
entidades.
Contudo, entendemos que esse esforço deve ser prosseguido de forma

mais articulada e partilhada através da
divulgação da informação e das boas
práticas sobre o procedimento de notificação prévia de regras e regulamentações técnicas, junto das competentes
autoridades nacionais e dos operadores económicos em geral.
Na perspetiva do acordo OTC (TBT)
celebrado no âmbito da Organização
Mundial do Comércio (OMC), foi
igualmente enfatizado nesta reunião, o
procedimento de notificação ao abrigo
do Acordo TBT e a sua relação com a
Diretiva (UE)
2015/1535, que
estabelece um sistema de notificação
que dá aos Estados-Membros e à
C o m i ss ã o a p o s s ib il i d a de de
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verificarem a compatibilidade do
projeto legislativo notificado com o
direito da UE.
O acordo TBT institui um procedimento de notificação que dá a todos os
membros da OMC, incluindo a UE e os
seus Estados-Membros, a possibilidade
de verificarem se os regulamentos
técnicos e os procedimentos de
avaliação da conformidade relativos a
produtos são suscetíveis de criar
obstáculos desnecessários ao comércio
internacional.
Em Portugal, é reconhecido o diminuto
número de notificações neste domínio,
constatando-se até algum desconhecimento sobre a sua efetiva aplicação por
parte das autoridades nacionais
competentes, o que justifica a
necessidade deste Instituto continuar a
efetuar ações de divulgação da
informação e das boas práticas sobre a
aplicação deste procedimento.
Durante esta reunião, foi igualmente
sublinhada a importância do Regulamento (CE) nº 764/2008, que
estabelece o Princípio do Reconhecimento Mutuo que, notoriamente,
desempenha um papel importante na
supressão dos entraves ao comércio
criados por regras técnicas nacionais.
O Regulamento (CE) nº 764/2008 é
aplicável às decisões administrativas
baseadas numa regra técnica notificada no âmbito da Diretiva (UE)
2015/1535, que tem como efeito direto
ou indireto na proibição da colocação
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no mercado de um produto, na modificação ou o ensaio suplementar desse produto ou suas características, antes
de ser possível a sua colocação no mercado ou ainda em última instancia na
retirada de um produto do mercado.
Nesta ocasião foram destacadas as
tarefas dos Pontos de Contato para
Produto (PCP) e divulgadas as
estatísticas dos pedidos de informação
provenientes por sector de atividade e
país, tendo em consideração o disposto
na Resolução do Conselho de Ministros
n.º 44/2009, que atribuiu ao IPQ a
responsabilidade de promover e
coordenar a rede de Pontos de Contacto
para Produto (PCP) mencionada no
Regulamento (CE) n.º 764/2008, para
prestar informações aos Operadores
Económicos (OE) e às Autoridades
Competentes (AC) de outros EstadosMembros sobre a legislação nacional por
ele abrangida.
Finalmente, sublinha-se que este evento
contou com a presença de cerca de 40
participantes representantes de autoridades competentes e operadores económicos nacionais que dinamizaram os períodos de debate e enfatizaram a importância do tema e dos assuntos abordados, designadamente, Autoridade Nacional de Comunicações ANACOM), Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica (ASAE), Direção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR), Direção Geral das Atividades

Económicas (DGAE), Direção Geral de
Alimentação e Veterinária (DGAV),
Direção Geral de Energia e Geologia
(DGEG), Direção-Geral Recursos Marítimos (DGRM), Direção Geral da Política
de Justiça (DGPJ), Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e Resíduos
(ERSAR), Gabinete Nacional de Segurança (GNS), Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação, e Relações Internacionais (GPEARI), Gabinete de Planeamento (e Políticas (GPP), Instituto
de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), Imprensa
Nacional Casa da Moeda (INCM),
Autoridade Nacional do Medicamento
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e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED,
Laboratório Nacional de Engenharia
Civil, I.P. (LNEC), Ministério dos
Negócios Estrangeiros (MNE), Provedoria de Justiça, Departamento de
Armas e Explosivos da PSP, Sistema de
Segurança Interna (SSI), Turismo de
Portugal, Associação dos Industriais
Metalúrgicos,
Metalomecânicos
e
Afins de Portugal (AIMMAP), Associação
Portuguesa
de
Certificação
(APCER), Instituto de Investigação e
Desenvolvimento
Tecnológico
em
Ciências da Construção (ITeCons)
e Instituto de Soldadura e Qualidade
(ISQ).
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Ação de Formação
na área do Tempo e
Frequência no PTB
De 30 de outubro a 6 de novembro,
realizou-se, no PTB (PhysikalischTechnische Bundesanstalt,
em Braunschweig, Alemanha, uma
ação formação, frequentada por
um técnico do LNM, na área do
Tempo e Frequência.
Teve como principais objetivos
apreender a metodologia associada
ao sistema TWSTFS (Two-way satellite time and frequency transfer), que consiste
em transmitir e receber dados de um emissor / recetor a grande distância (figura 1).
τAB

A
Transmissor /
recetor

B
Transmissor /
recetor

Meio transmissão
τBA

Figura 1: Diagrama esquemático da transmissão Two-Way.

O princípio de funcionamento pode sintetizar-se do seguinte modo:
 Cada utilizador funciona como emissor e recetor


Em A temos:



Em B temos:



A diferença entre A e B é dada por:

Dado que o percurso é o mesmo, é
medição.

conhecido através da sua
O IPQ possui um sistema que
utiliza esta metodologia e em que a
transmissão é realizada por satélite.
O principal objetivo deste sistema
consiste na validação da escala
temporal UTC (IPQ).
A incerteza associada a este sistema é da
ordem de alguns ns.

Figura 2: Sistema TWSTFS do PTB.
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Teses de Mestrado
realizadas no IPQ
Durante o ano de 2015, foram realizados no Departamento de Metrologia do IPQ, oito trabalhos de Dissertação, para a obtenção do Grau
de Mestre pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa (FCT-UNL), no
âmbito da colaboração existente
com esta Faculdade, nomeadamente pelos alunos Ana Lacerda, João
Braz, David Pinto, João Martins,
Adriana Alves, Miguel Castro,
Ana Cláudia Pádua e Dione Guimarães, respetivamente nos domínios
da Termometria, Vibração, Volume
e Caudal, Espectrofotometria, Ângulo e Saúde, de acordo com as seguintes temáticas:

Calibração, Cálculo
Estatístico e Programação na
Área da Termometria

Conceção e Validação de
uma Mesa de Vibração
para a Calibração de
Acelerómetros

Caracterização de contadores de microcaudal

Conceção de projeto para
medição de caudal de gás até
12L/min

Calibração de Filtros de fator
de Transmissão Regular em
Espectrofotometria

Metodologia Lean aplicada à
Metrologia em saúde

Desenvolvimento e Implementação de Técnicas Avançadas
usando desvios com Aplicação a
Calibrações no domínio de
Metrologia Angular

Inovação Sistemática
aplicada à Metrologia na
saúde
De salientar que, todos estes trabalhos
são de extrema importância e
mais-valia para o IPQ, dado que
pe r mite m a imple me nt açã o, o
desenvolvimento e a consolidação de
novas valências nos respetivos
domínios.
Considera-se como muito frutífera esta
contínua cooperação, entre o IPQ e a
FCT-UNL, no âmbito da realização de
Estudos Pós-graduados no domínio da
Metrologia, por contribuir também
para a promoção e a divulgação destas
atividades no meio académico.
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Formação em calibração de
recipientes graduados
NSAI - Laboratório Nacional
de Metrologia da Irlanda
Realizou-se, de 01 a 03 de dezembro de
2015,

no

Instituto

Português

da

Qualidade (IPQ) – Laboratório de volume e
caudal, a formação intitulada “Calibração de
recipientes graduados”.
Esta formação foi realizada a pedido do
Laboratório Nacional de Metrologia da
Irlanda

–

NSAI,

para

um

dos

seus

Técnicos de Metrologia, e teve como
objetivo divulgar as diferentes técnicas de
calibração

de

recipientes

graduados

utilizados na verificação de sistemas de
abastecimento de combustíveis, vulgarmente designados bombas de gasolina.
No primeiro dia da formação, foram
apresentados
calibração

os

pelo

procedimentos

método

volumétrico

de
e

gravimétrico, cálculo de erro e determinação de incerteza.
No

segundo

realizadas

e

terceiro

aulas

práticas

formando

teve

efetuar

calibração

a

a

dia,

foram

onde

possibilidade
dos

o
de

recipientes

graduados, utilizando os métodos descritos.
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Call 2015

Especialista em

De 30 de novembro a 1 de dezembro de 2015,

No âmbito do Dia Nacio-

realizou-se no CMI (Czech Metrology Institute), a

nal

Metrologia

20ª reunião do Comité EMPIR (European Metrology
Programme for Innovation and Research), em Praga,
na República Checa, que contou com a participação dos
delegados dos países membros da EURAMET, um
representante da Comissão Europeia, o gestor do
programa

EMRP/EMPIR,

representantes

(Management Support Unit) e o

MSU

Secretário da

EURAMET.

Engenheiro,

celebrado no dia

28 de

novembro em Braga,

no

Teatro Circo, a Engenheira
Maria

do

Céu

Ferreira,

colaboradora do Departamento de Metrologia do
Instituto

Português

Qualidade

há

da

duas

décadas, foi homenageada

Após a Conferência de revisão, análise e seriação das
candidaturas apresentadas no âmbito da Call 2015, nos
domínios

do

Health,

SI

Broader

Scope,

pela Ordem dos Engenheiros, sendo outorgada com o
título de especialista em
Metrologia.

Pre-Co-Normative, Research Potential e Support for

Face à natureza transversal

Impact, realizada a 22 e 23 de novembro, em Roterdão,

da Metrologia em todas

o Comité EMPIR procedeu à análise e discussão da lista

as

de seriação apresentada, incluindo, o financiamento as-

Engenharia,

sociado a cada domínio.

dos Engenheiros criou a

A proposta resultante será agora avaliada por uma

especialização

comissão de ética externa, sendo os proponentes

em

formalmente notificado dos resultados, por parte do

forma de reconhecimento e

MSU, a partir de 13 de janeiro de 2016.

incentivo dos Engenheiros

Especialidades
a

da

Ordem
horizontal

Metrologia,

como

que têm contribuído para
a Ciência da Medição.
Para

mais

informações

consultar aqui
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xx

Formação em "Auditorias
Energéticas"

dotar os participantes das ferramentas
metodológicas adequadas à implementação da ISO 50002:2014 e à realização de
uma auditoria energética com base nesta

Numa

organização

conjunta

do

Instituto Português da Qualidade
(IPQ) e do Centro para o Desenvolvimento

e

Inovação

Tecnológicos

CEDINTEC), realizou-se no IPQ, no
dia 26 de novembro, o curso de Formação de "Auditorias Energéticas".
Este curso dirigiu-se a gestores/as de
energia, gestores/as de empresas
e técnicos/as superiores e contou com
a participação de 16 formandos, oriun-

42

norma, bem como perceber como a ISO
50002 pode suportar a implementação
da NP EN ISO 50001:2012.
A avaliação final do curso pelos formandos foi muito positiva e os objetivos definidos, plenamente, atingidos.
Face ao interesse do tema, o IPQ e o
CEDINTEC irão organizar novas ações
de formação neste âmbito, podendo, se o
pretender,

fazer,

desde

já,

a

sua

pré-inscrição.

dos de entidades públicas e empresas

Para obter mais informações consulte o

privadas.

sítio web do IPQ ou contacte-nos através

O curso teve como principais objetivos

do endereço formacao@ipq.pt.
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Curso em Experimentadores

objetivos

Metrologistas

modelos e técnicas de Metrologia aos

A segunda edição, do corrente ano,
do curso em Experimentadores
Metrologistas, realizou-se de 23 de
novembro a 04 de dezembro, nas
instalações do Instituto Português da

fornecer

referências,

formandos de forma a contribuir para
a melhoria dos serviços de controlo
metrológico.
A avaliação final do curso pelos
formandos foi muito positiva e os objetivos definidos, plenamente, atingidos.

Qualidade (IPQ).

Face ao elevado interesse do tema, o

Este curso dirigiu-se, preferencial-

IPQ organizará novas ações de forma-

mente, a candidatos provenientes

ção neste âmbito, podendo, se o pre-

de Autarquias, de Organismos de

tender, fazer, desde já, a sua pré-

Verificação Metrológica e de outras

inscrição.

entidades que integram o Sistema

Pa ra

da Metrologia Legal e contou com

consulte o sítio web do IPQ ou

18 formandos.

contacte-nos através do endereço

O

curso

teve

como

principais

ob ter

ma is

info r maçõ es

formacao@ipq.pt.
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Agenda de Eventos
Encontro: “A qualidade dos
serviços de água na ótica do
utente”

44

Coorganizado pelo Instituto Português

Esta constatação é indissociável da

da Qualidade (IPQ) e pela Comissão

utilização de metodologias fidedignas

Setorial para a Água (CS/04) vai

e robustas que suportam a atividade e

realizar-se no próximo dia 27 de janei-

a avaliação do desempenho dos

ro de 2015, no Auditório do IPQ, o

diferentes atores, mas também a

Encontro subordinado à “A qualida-

avaliação da satisfação do cliente,

de dos serviços de água na ótica

como é o caso do ECSI- Portugal -

do utente”

Índice Nacional de Satisfação do

É generalizadamente aceite que a

Cliente.

qualidade da água para consumo

O presente encontro pretende refletir e

humano

indicador

aprofundar este tema, convocando as

frequentemente associado ao nível

perceções das diversas entidades

de desenvolvimento dos países e,

envolvidas e dos cidadãos em geral

por consequência, do bem-estar das

numa partilha de experiências e

populações.

conhecimento por forma a contribuir

Em Portugal, os dados mais recentes,

para uma maior visibilidade destes te-

quer em matéria da avaliação da quali-

mas cujo interesse e importância são

dade do serviço prestado pelas diversas

vitais para toda a sociedade.

entidades gestoras, quer ao nível da

O programa estará brevemente dispo-

perceção do consumidor, evidenciam,

nível no website do IPQ, mas se dese-

ao longo da última década, uma me-

jar poderá enviar já a sua inscrição

lhoria significativa em matéria da qua-

para eventos@ipq.pt com os seguin-

lidade da água distribuída.

tes dados: nome/ entidade/ e-mail.

constitui

um
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Legislação Nacional
Aprovação de modelo
Aprovação Complementar de Modelo n.º 111.24.15.3.01 de SDT - Eletrónica, S. A.
Despacho n.º 12960/2015 - Diário da República n.º 224/2015, Série II de 16 de novembro
Renovação da aprovação de modelo n.º245.71.15.3.032 de SPECMAN - Engenharia, Diagnóstico
e Manutenção, Lda.
Despacho n.º 12961/2015 - Diário da República n.º 224/2015, Série II de 16 de novembro
Renovação da aprovação de modelo n.º 245.71.15.3.033 de SPECMAN -Engenharia, Diagnóstico
e Manutenção,
Despacho n.º 12962/2015 - Diário da República n.º 224/2015, Série II de 16 de novembro

Legislação Europeia
Regulamento (CE) n.º 765/2008, Decisão n.º 768/2008/CE e Regulamento (CE)
n.º 1221/2009
Comunicação 2015/C 412/01, de 11 de dezembro
Comunicação da Comissão no âmbito da execução do Regulamento (CE) n.o 765/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, da Decisão n.º 768/2008/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 9 de julho de 2008, e do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de novembro de 2009 (Publicação dos títulos e das referências das normas harmonizadas ao abrigo da legislação de harmonização da União)

Ascensores
Comunicação 2015/C 412/02, de 11 de dezembro
Comunicação da Comissão no âmbito da execução da Diretiva 95/16/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 29 de junho de 1995, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes aos ascensores (Publicação dos títulos e das referências das normas harmonizadas ao
abrigo da legislação de harmonização da União)

Equipamentos de proteção individual
Comunicação 2015/C 412/03, de 11 de dezembro
Comunicação da Comissão no âmbito da execução da Diretiva 89/686/CEE do Conselho, de
21 de dezembro de 1989, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos
equipamentos de proteção individual

Instalações por cabo para transporte de pessoas
Comunicação 2015/C 412/04, de 11 de dezembro
Comunicação da Comissão no âmbito da execução da Diretiva 2000/9/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 20 de março de 2000, relativa às instalações por cabo para transporte de pessoas
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Colóquio Scientific and
Fundamental Aspects
of the Galileo Programme

Este ano, o colóquio internacional
teve lugar no PTB (PhysikalischTechnische Bundesanstalt), em
Braunschweig, Alemanha, entre os
dias 27 e 29 de outubro.
Reuniu membros da comunidade
científica europeia e os seus
parceiros internacionais envolvidos
no uso de sinais GNSS na investigação científica, especificamente, sinais
do sistema de navegação por satélite
europeu, o Galileo.
O objetivo deste colóquio foi rever
as várias possibilidades de utilização
dos satélites de navegação para fins
científicos e contribuir para o
desenvolvimento dos sistemas
GNSS, com base em abordagens
científicas.
Assim, foram apresentados alguns
trabalhos científicos que fazem
uso dos sinais dos satélites Galileo,
bem como trabalhos de investigação
que visam melhorar o próprio
sistema.
Este colóquio contou com a presença
de investigadores da ESA – Agência
Espacial Europeia, de representantes de Laboratórios Nacionais
de Metrologia e de algumas
universidades.
Estavam, também, representadas
algumas empresas privadas que
financiam o projeto Galileo.

46
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Decorreu em Paris, no BIPM,
de 25 a 27 de novembro de
2015, a 10.ª reunião do Comité
Consultivo para a Acústica,
Ultrassons e Vibração (CCAUV)
do CIPM.
Este comité, presidido pelo
Dr. Takashi Usuda (AIST –
Japão), contou com a presença
do Diretor do BIPM, a secretária executiva do CCAUV e de 45
representantes (membros e
observadores) de Laboratórios
Nacionais de Metrologia.

10.ª Reunião do
Comité Consultivo

para a Acústica, Ultrassons e
Vibração (CCAUV) do CIPM

Reunião de grupo de trabalho
da Diretiva 89/686/EEC,

relativa a Equipamento de
Proteção Individual (EPI)
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A realização desta reunião, no passado
dia 18 de novembro, em Bruxelas, teve
como objetivo a discussão e decisão da
inclusão de novos equipamentos como
EPI e respetiva classificação, tais como
“vestuário de protecção UV”, “fatos
impermeáveis que não fornecem
isolamento contra a transpiração”,
“capacetes de proteção que previnem
danos superficiais”,” tampões de
ouvidos para dormir e de voo” e
“coletes de refrigeração”.
A retirada da presunção de conformidade da norma EN 1384 para
“capacetes de atividades equestres” e a
objeção formal da Alemanha contra a
ISO 20344 EN: 2011 relativamente
aos métodos de ensaio para calçado
não obtiveram consenso pelo que
manter-se-ão em discussão.
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Publicações
Publicação Oficial de Documentos Normativos do IPQ
A Publicação Oficial de Documentos Normativos do IPQ
decorre da sua competência enquanto Organismo Nacional de
Normalização.
É uma publicação mensal e nela poderá consultar as listas das normas
e dos projetos nacionais, europeus e internacionais editados e anulados
naquele período.
Consultar publicação

EURAMET Newsletter
Nesta última edição da newsletter EURAMET destaca-se a eleição do
novo secretário geral da EURAMET e do vice-chairperson do EMPIR.

Consultar publicação

Guia de Calibração EURAMET, n.º 18 — Guidelines on the
Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments
Foi recentemente publicada a versão revista do Guia EURAMET nº 18,
relativo ao domínio da massa e grandezas derivadas, e tendo como objetivo o aumentar da equivalência e o reconhecimento mútuo dos resultados
da calibração de instrumentos de pesagem não automáticos.
Este guia refere os aspetos gerais da calibração, métodos de medição e resultados, a incerteza de medição, certificado de calibração e a
utilização de valores de massa convencionais.
Consultar publicação
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Metrologia, Volume 52, Number 6, December 2015
Destacamos o artigo “Alignment of the magnetic circuit of the BIPM watt
balance” de F. Bielsa, Y. F. Lu, T. Lavergne, A. Kiss, H. Fang e M. Stock, relativo à balança de watt implementada no BIPM, e onde são apresentadas
duas técnicas, recentemente desenvolvidas, para alinhar com elevada
exatidão o campo magnético do circuito perpendicular à direção definida
pela aceleração da gravidade local. Os valores de incerteza obtidos (< 30 
rad), permitiram, de acordo com os autores, a determinação da constante
de Planck com uma exatidão ao nível de 1 parte em 108.
Consultar publicação

MEASUREMENT - Volume 79, February 2016
Em hemodiálise, são utilizados densímetros de tubo vibrante para efetuar
a medição da massa volúmica da componente ácida das soluções usadas
no tratamento de pacientes com problemas renais. A determinação incorreta da massa volúmica destas soluções pode provocar efeitos adversos
nos pacientes.
Este estudo evidencia os benefícios da mimetização da matriz do líquido
medido para a produção de materiais de referência, adequados para a calibração destes densímetros.
Consultar publicação

CAL LAB - Volume 22, Number 4, December 2015
Neste volume da revista eletrónica CAL LAB destacam-se os quatro
artigos apresentados no âmbito da metrologia, a referência a novos
produtos e equipamentos laboratoriais, bem como a realização de
encontros e seminários técnicos.

Consultar publicação
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Notificações
Lista mensal de notificações - dezembro 2015
A Lista Mensal das Notificações divulga as notificações no âmbito da
Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho de
9 de setembro de 2015, relativa a um procedimento de informação no
domínio das regulamentações técnicas e das regras técnicas relativas aos
serviços da sociedade da informação, em vias de adoção por outro
Estado-membro da UE/EFTA ou por um país terceiro e que se encontram
em período de inquérito público.
A Lista Mensal das Notificações encontra-se disponível no site do IPQ.
Consultar lista

Notificações CEN - novembro 2015
Publicações oficiais na área da normalização
Procedimento de informação – Registo mensal de Notificações do CEN
Consultar lista

Notificações CENELEC - novembro 2015
Publicações oficiais na área da normalização
Procedimento de informação - Registo de novas iniciativas nacionais de
normalização do CENELEC
Consultar lista

Comités do CEN sem acompanhamento
Lista de comités técnicos do CEN que não se encontram a ser acompanhados a nível nacional
Consultar lista

Normas editadas em dezembro 2015
Lista de Documentos Normativos de dezembro a distribuir aos
Correspondentes IPQ
Consultar lista
50

edição 116 |

edições IPQ
Vocabulário Internacional de Metrologia 2012 - 1.ª edição lusobrasileira
Geralmente, um vocabulário é um “dicionário terminológico que contém designações e definições de um ou mais campos específicos” (ISO 1087-1:2000, 3.7.2).
O presente vocabulário diz respeito à metrologia, a “ciência da medição e as suas
aplicações”. Cobre, também, os princípios de base que regulam as grandezas e as ...
Download da publicação

Programa Nacional de Acompanhamento de Boas Práticas de Laboratório
Os Princípios OCDE de Boas Práticas de Laboratório (BPL), são constituídos por
um conjunto de critérios normativos destinados ao estabelecimento de um sistema
de qualidade aplicado ao processo organizativo e às condições sob as quais estudos
não clínicos de segurança para o homem, o animal e o ambiente – realizados ...
Download da publicação

Vocabulário Internacional de Metrologia Legal
Em 1983, a Direcção-Geral da Qualidade publicou a 1.ª Edição do VIML, traduzido
a partir da 2.ª edição do Vocabulário de Metrologia Legal, editado em 1969 pela
Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML). A edição do VIML entretanto esgotou-se e não foi reimpressa. Verificou-se, entretanto a edição do VIM –
Vocabulário Internacional de Metrologia que, sobrepondo-se ao conteúdo ...
Download da publicação

Guia de Boas Práticas para a Metrologia na Saúde
Trata-se de um documento que tem como finalidade divulgar os conceitos gerais
aplicados aos instrumentos e sistemas de medição, apresentando-se como um documento de consulta para a implementação de boas práticas no âmbito da Metrologia em Saúde. Dirigido à comunidade em geral, e aos profissionais com atividades no setor da saúde, em particular, encoraja-se a respetiva leitura, na ...
Download da publicação

Pesos e Medidas em Portugal
O Instituto Português da Qualidade editou, em 2007, o Livro "Pesos e Medidas em
Portugal", da autoria de António Cruz, então diretor do Serviço de Metrologia do
IPQ. Esta obra apresenta a história dos pesos e medidas usados no território português, sendo um documento fundamental para a divulgação do riquíssimo ...
Encomendar
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COLETÂNEAS DE NORMAS
Não deixe de consultar todas as coletâneas disponíveis

DVD Segurança contra incêndio
em edifícios:
sistemas automáticos de deteção
e alarme de incêndio - 2.ª Edição
O valor total das normas avulso
incluídas no DVD seria de 1155,58 €,

Poupe 982,25 €

173,33 €
Comprar
DVD Normas de Sistemas de
Alarmes - 2.ª Edição
O valor total das normas avulso
incluídas no DVD seria de 1430,90 €,

Poupe 1115,90 €

315 €
Comprar
52
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DVD Logística e Mercadorias

O valor total das normas avulso
incluídas no DVD seria de 68,88 €,

Poupe 34,44 €

34,44 €
Comprar
DVD Medição de Líquidos
Combustíveis
O valor total das normas avulso
incluídas no DVD seria de 151,29 €,

Poupe 90,78 €

60,51 €
Comprar

DVD Transportes de Passageiros

O valor total das normas avulso
incluídas no DVD seria de 273,68 €,

Poupe 164,21 €

109,47 €
Comprar
edição 116 |
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sabia que ...

Os acidentes graves de esqui normalmente ocorrem quando o esquiador
está em alta velocidade e portanto com
pessoas que esquiam muito bem?
No entanto, e porque o Inverno e as férias do
final do ano são propícias à prática deste desporto, sugerimos que as pessoas que decidam
praticar esqui pela primeira vez o façam de
forma segura para evitar contratempos e
lesões, sobretudo se pretenderem praticar
sozinhos e não aprender com instrutores
qualificados.
O equipamento imprescindível para todos os
que pretendam esquiar ou mesmo “brincar”
na neve em situações que empreendam
velocidade é o capacete.
Os capacetes têm por objetivo reduzir o risco
de ferimentos no crânio e na parte da cabeça
envolvida pelo capacete.
Uma proporção da energia de um impacto é
absorvida pelo capacete, reduzindo desse
modo a força do choque sofrido pela cabeça.
A estrutura do capacete poderá ficar danificada na sequência da absorção dessa energia e
qualquer capacete que sofra um choque
violento deverá ser substituído, mesmo que
os danos são sejam visíveis.
A fim de conseguir o máximo desempenho e
assegurar a estabilidade, um capacete deverá
ficar o mais aconchegado possível à cabeça e
ser compatível com o conforto.
Quando é usado, é essencial que o capacete
seja devidamente fixo, com os francaletes devidamente apertados.
Se quiser saber mais sobre capacetes para
esquiadores alpinos e surfistas na neve,
pode consultar e/ou adquirir, no IPQ, a
NP EN 1077, precisamente sobre o assunto.
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Este mês temos as
seguintes promoções
de normas ...
NP 4543:2015 - Sistemas de gestão de respostas sociais.
Requisitos.

NP ISO 3664:2015 - Tecnologia gráfica e fotografia.
Condições de Visualização.

Consulte as nossas promoções no seguinte endereço

