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Caros Leitores da espaço Q

É esta perspetiva integradora que orien-

Regressamos ao vosso convívio neste

ta a missão do Instituto Português da

espaço de partilha onde a Qualidade é

Qualidade, colocando toda uma infraes-

o principal convidado e nele convocamos

trutura consolidada, harmoniosa e credí-

todos os atores que, no dia-a-dia das suas

vel, ao serviço dos operadores económi-

organizações, se preocupam com a melhoria
do desempenho, com o crescimento
sustentado, com a competitividade,
sempre com foco no cliente e na saúde
da organização, mas atendendo
também, cada vez mais, à dimensão da
responsabilidade social e ao respeito pelas
questões ambientais.

cos nacionais e da sociedade portuguesa
em geral, procurando aproximar os
principais protagonistas da Qualidade,
as instituições públicas, os agentes económicos, as empresas, mas também o
Cidadão, promovendo os consensos possíveis entre as diferentes partes interessadas e procurando gerar a necessária e
indispensável confiança que deverá ser,
no final, o principal entregável da Qualidade e contribuindo dessa forma para o
fortalecimento da economia nacional.
Em cada início de ano idealizamos sempre poder materializar os votos que verbalizamos nos tempos natalícios, sempre
mais solidários, de entrar bem numa
nova etapa, de realizarmos projetos e
continuarmos a construir e a sonhar com
novas e estimulantes realizações, quer
ao nível pessoal quer profissional.
Pois bem, comecemos então com uma
excelente notícia para o mundo da Qualidade:
- Coincidindo com a data da publicação
da espaço Q, é com entusiasmo que
anunciamos, em primeira mão, a publi-

Jorge Marques dos Santos
Presidente do Conselho Diretivo do IPQ

cação da versão portuguesa da nova
norma NP EN ISO 14001:2015 - Sistemas
de Gestão Ambiental.
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Esta norma, sofreu agora uma importante

facilitando uma visão e uma abordagem

revisão, quiçá, a mais substancial desde a

integradas e, por inerência, o processo de

publicação da primeira edição, há 20 anos

avaliação da conformidade.

atrás, em 1996, procurando, nesta aborda-

Todo o tempo é tempo das e para as

gem, acompanhar e dar resposta à dimensão

crianças.

cada vez mais estratégica e diferenciadora

E brincar é indispensável ao seu desenvolvi-

que as questões ambientais representam

mento e ao seu crescimento saudável.

para as organizações, para empresas, para

Porém, é fundamental que o façam em

os países e para a Sociedade de uma forma

segurança evitando riscos desnecessários

geral.

que devemos procurar antecipar, através da

No entanto, esta nova versão da norma

escolha acertada dos brinquedos tendo em

comporta igualmente alguns importantes

conta a sua adequabilidade ao desenvolvi-

desafios e exige algum amadurecimento no

mento mental e físico da criança que o vai

que respeita à interpretação e ao entendi-

utilizar.

mento de alguns conceitos e à sua imple-

A NP EN 71-1 “Segurança de brinquedos.

mentação.

Parte 1: Propriedades mecânicas e físicas”,

Mas também no que concerne à avaliação

e a NP EN 71-8 “Segurança de brinquedos.

da conformidade de alguns requisitos,

Parte 8: Brinquedos de atividade para uso

nomeadamente os que se relacionam com

doméstico, que o IPQ acabou de editar,

o risco, oportunidades ou com o ciclo de

procuram dar resposta a estas e a muitas

vida, exigindo de todos os atores o necessá-

outras importantes questões dirigidas à

rio, diríamos mesmo, indispensável equilí-

segurança dos brinquedos.

brio inerente aos diferentes momentos de

Estes são apenas alguns dos temas que

decisão.

merecem destaque nesta primeira edição

Realce merece também a recém-editada

da espaço Q em 2016, procurando antecipar

NPEN ISO 9000:2015 Sistemas de gestão

novas iniciativas, novos e mais empolgantes

da qualidade. Fundamentos e vocabulário,

desafios, renovando a esperança num futu-

que define conceitos e princípios fundamen-

ro melhor em que a Qualidade seja não

tais de gestão da qualidade, cuja utilização

apenas um paradigma longínquo, quiçá

transversal constitui uma plataforma funda-

imaterial, mas que possa integrar a nossa

mental à abordagem à gestão das organiza-

realidade

ções, independentemente da sua natureza

dimensões das nossas vidas.

concretizando-se

ou dimensão, proporcionando uma linguagem comum, aproximando organizações e

Votos de uma boa leitura.

nas

várias
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sabia que...

NP EN ISO 14001:2015
Uma abordagem atual aos
sistemas de gestão ambiental

Foi hoje publicada a versão
portuguesa da nova norma
ISO 14001, que estabelece os
requisitos para um sistema de
gestão ambiental.

Processo de revisão
Depois de uma revisão ocorrida em 2004,
cujos objetivos foram a clarificação do
Decorridos quase 20 anos, a gestão ambien-

texto e a harmonização com a norma de

tal das organizações evoluiu: as questões

gestão da qualidade ISO 9001, sem adição

ambientais têm uma importância cada vez

de novos requisitos, esta é a primeira

mais estratégica, as organizações sentem

revisão verdadeiramente significativa

um escrutínio crescente por parte das

desde a publicação da primeira edição,

partes interessadas e é cada vez mais

em 1996.

importante que a gestão de topo dê sinais
claros de que as
questões ambientais são encaradas
como uma questão
central, e não acessória, quer no dia-a
-dia

8

das

Uma das normas mais
populares, com mais
de 260 mil empresas
certificadas no mundo

organizações,

quer

nas

De resto, em 2012 foram publicadas orientações para a elaboração

das

normas

ISO

(o célebre anexo SL), contendo
uma estrutura (designada “de

alto nível”) e texto idênticos e termos e

suas orientações estratégicas e de negócio.

definições comuns para normas de siste-

Tudo isto foram desafios à norma original, de

mas de gestão.

1996, que teria de sofrer modificações de

Organizações de todo o mundo reconhe-

fundo para se manter relevante e com requi-

cem o valor de utilizarem sistemas de ges-

sitos estáveis por mais 10 anos, sem perder a

tão

essência do que é o objetivo da gestão ambi-

acrescentar valor ao negócio (senso-lato,

ental: melhorar continuamente o desempe-

uma vez que isto se aplica quer a

nho ambiental das atividades, produtos e

empresas, quer a entidades sem fins

serviços das organizações.

lucrativos).
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para

controlarem

o

risco

e

O anexo SL visa assegurar a consistência nos

Este trabalho, no qual Portugal participou ati-

processos de elaboração e revisão de

vamente, teve início em 2008 e elegeu 9

normas e facilitar a sua utilização integrada,

temas, dos quais se selecionaram os seguintes

por parte das organizações.

para orientarem a redação da nova norma,

Visa ainda garantir que importantes elemen-

após um processo de consulta:

tos,

como

a

análise

internos e externos
que condicionam a
organização, a determinação das partes
interessadas

e

das

suas necessidades e
expectativas, a adoção

dos

fatores



Os sistemas de gestão ambiental (SGA) como parte da sustentabilidade e

A nível internacional
a CT 150 acompanha
os trabalhos do ISO/
TC 07 "Environmental
management"

da responsabilidade social


Os SGA e (o) (a melhoria do)

desempenho ambiental


Os SGA e a conformidade

com requisitos legais e outros


Os SGA e a gestão global

(estratégica) de negócio

de um pensamento baseado em risco e a



Os SGA e a avaliação da conformidade

liderança e compromisso da gestão de topo



Os SGA e os impactes ambientais da cadeia
de valor

estejam presentes em todas as normas de
sistemas de gestão.
O mandato de revisão da ISO 14001:2004
pautou-se ainda pelas conclusões do relatório final de um estudo da subcomissão 1 da
ISO/TC 207 (Environmental Management)
designado "Future Challenges for EMS".
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Os SGA e o envolvimento dos stakeholders



Os SGA e a comunicação externa (incluindo
informação dos produtos)

A CT 150 – Gestão Ambiental - está
organizada em sete SC que tratam de
temas relacionados com gestão ambiental, nas quais participam, em regime de
voluntariado, entidades e técnicos interessados nas matérias em causa, traduzindo, tanto quanto possível, uma representação equilibrada dos interesses sócio
económicos abrangidos pelo seu âmbito
de atividade:
SC 1 – Sistemas de gestão ambiental
SC 2 – Auditorias ambientais
SC 3 – Rotulagem ambiental
SC 4 – Avaliação do desempenho
ambiental
SC 5 – Avaliação do ciclo de vida
SC 6 – Termos e definições
SC 7 – Gestão de gases com efeito de
estufa e atividades relacionadas
9

10

A tónica das recomendações do relatório

ambiente ao nível das organizações, e o con-

assentou, de uma forma geral, em alavancar

tributo destas para o “pilar ambiental” da

a nova norma para um maior grau de

sustentabilidade, foram matéria de reflexão

exigência.

junto dos especialistas responsáveis pela

É de notar a ligação à responsabilidade

revisão da 14001.

social e à sustentabilidade, quer direta-

A norma ISO 14001 é utilizada em 171

mente no primeiro tema, quer naquele

países e conta com mais de 300 000 certifi-

que refere os stakeholders (ou partes inte-

cações, pelo que nem sempre foi fácil obter

ressadas).

consenso relativamente aos requisitos.

De facto, à época de realização do estudo

Portugal esteve envolvido em todo o

estava

ISO

processo de revisão desta norma e de

26000:2010 sobre responsabilidade social

outras da série 14001, através da subcomis-

(ISO, 2010), que visa apoiar as organizações

são (SC) 1 da Comissão Técnica 150 –

a contribuírem para a sustentabilidade ge-

Gestão Ambiental, cuja presidência é asse-

rindo um conjunto de 7 temas fundamen-

gurada pela Eng.ª Cristina Sousa Rocha,

tais, entre os quais o ambiente.

investigadora do Laboratório Nacional de

Sendo uma norma guia, não certificável, foi

Energia e Geologia, sendo a CT coordenada

seguramente muito mais exigente nas suas

no âmbito do Organismo de Normalização

recomendações do que o seria se apresen-

Setorial – Agência Portuguesa para o Ambi-

tasse requisitos.

ente, qualificado pelo IPQ para as questões

Mas a forma como trata a vertente

ambientais.

em

elaboração

a

norma
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Principais novidades da ISO 14001:2015
O ciclo de melhoria contínua (Plan-Do-Check-Act) pode ser aplicado a todos os processos
da organização ou ao sistema de gestão ambiental como um todo.
A figura 1 mostra como as secções 4 a 10 da estrutura de alto nível (ou seja, a estrutura
comum definida no anexo SL, que corresponde às cláusulas numeradas na figura) e o ciclo
PDCA se relacionam, com o objetivo final de atingir os resultados pretendidos do sistema
de gestão ambiental.

Figura 1 – O ciclo PDCA e a estrutura de alto nível. Fonte: Adaptado da ISO, 2015.
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Outras novidades relevantes desta norma,
quando comparada com a versão de 2004
Resultados pretendidos do SGA
No mínimo, são os estabelecidos na própria norma:

Melhorar o desempenho ambiental;

Cumprir as obrigações de conformidade;

Atingir os objetivos ambientais.
Quanto à melhoria do desempenho ambiental, é um requisito que se encontra em
vários pontos da norma e aparece reforçado, quando comparado com a versão de 2004.
Análise do contexto (questões internas e externas)
Não existia na versão de 2004.
É de nível estratégico e abrange questões positivas e negativas.
As questões externas devem incluir as condições ambientais afetadas pela organização
ou suscetíveis de afetar a organização.
Partes interessadas
Muito maior detalhe da sua determinação, e das suas necessidades e expectativas.
É desta análise que resultam as obrigações de conformidade, que a organização tem de
(ou opta por) cumprir.
Liderança
Maior exigência de liderança e compromisso da gestão de topo.
Desaparece a figura do representante da gestão. A gestão de topo pode delegar
responsabilidades, mas não a responsabilização pelo SGA.
Importante o requisito de que a política e os objetivos ambientais estão alinhados com
a orientação estratégica e com o contexto da organização.
Política ambiental
Compromisso com a proteção do ambiente, incluindo a prevenção da poluição, mas
não só: p.ex., o uso sustentável de recursos, a mitigação e adaptação às alterações
climáticas, e a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas.
De resto, na introdução (não auditável) situam-se os SGA no quadro do pilar ambiental
do desenvolvimento sustentável.
Obrigações de conformidade
Expressão que substitui “requisitos legais e outros requisitos que a organização
subscreve”.
A novidade está na forma de determinar esses outros requisitos, a partir das necessidades e expectativas das partes interessadas.
Informação documentada
Substitui documentos e registos.
Avaliação da conformidade
Requisitos mais detalhados quanto a manter o conhecimento e a compreensão do
estado da conformidade com as obrigações de conformidade.
12
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Riscos e oportunidades
O pensamento baseado em risco é uma novidade.
As organizações devem determinar riscos e oportunidades relacionados com: (i) os
aspetos ambientais, (ii) as obrigações de conformidade e (iii) outras questões de
contexto identificadas em 4.1 e 4.2, e que necessitam de ser tratados para:

garantir que o SGA possa atingir os resultados pretendidos;

prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, incluindo o potencial para condições
ambientais externas afetarem a organização;

atingir a melhoria contínua.
Perspetiva de ciclo de vida
Agora está explícito que a organização deve considerar (*) o ciclo de vida dos produtos
e serviços em diversos pontos: (i) na determinação dos aspetos ambientais e (ii)
no controlo operacional, concretamente no design e desenvolvimento, nos requisitos
ambientais de compra de produtos e serviços, na comunicação de requisitos ambientais
relevantes aos fornecedores, e na necessidade de fornecer informações sobre os potenciais impactes ambientais significativos associados ao transporte ou distribuição, à utilização, ao tratamento de fim-de-vida e ao destino final dos produtos e serviços.
A definição de ciclo de vida consta da norma e é a mesma da norma ISO 14040 sobre
avaliação de ciclo de vida, que não é exigida.
(*)“Considerar” tem um significado específico na norma ISO 14001: significa que o assunto deve ser
pensado, mas pode ser excluído (ao contrário de “ter em conta”, que não admite exclusões).
Esta linguagem aligeira os requisitos relacionados com a perspetiva do ciclo de vida.

Objetivos ambientais e planeamento para os atingir
Desaparece o conceito de meta ambiental, bem como o de programa de gestão
ambiental.
Contudo, a norma descreve com maior detalhe o planeamento para atingir os objetivos,
incluindo indicadores.
Planeamento e controlo operacional
A principal novidade é a perspetiva de ciclo de vida e os requisitos relacionados
(v. acima).
Avaliação do desempenho
A organização deve avaliar o seu desempenho ambiental e a eficácia do sistema de
gestão ambiental, usando indicadores.
Isto não era um requisito da edição anterior.
Melhoria
Esta secção não existia na norma anterior.
Não conformidade e ação corretiva
O requisito relativo às ações preventivas foi eliminado, mas as ações corretivas
absorvem as preventivas.
Procedimentos
Desaparecem os requisitos de procedimentos, que em diversos pontos da norma foram
substituídos por processos.
Fonte: Modificado, a partir de BSI (2015).
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Conclusões acerca do processo
de revisão da norma ISO 14001:2015
A nova norma ISO 14001:2015 sobre

No entanto, a interpretação e implementa-

sistemas de gestão ambiental apresenta

ção de alguns requisitos – p.ex., os que se

novos desafios, que são também uma opor-

relacionam com riscos e oportunidades ou

tunidade de credibilizar este instrumento

com o ciclo de vida – vai exigir algum

voluntário de gestão como fator verdadeira-

amadurecimento por parte das organizações

mente diferenciador das organizações que a

que implementam a norma ou que dão

ele aderem.

apoio à sua implementação, dos auditores e

Embora existam alguns novos requisitos que

das entidades certificadoras.

só a leitura atenta da norma permitirá

É importante fomentar o debate e está nos

identificar cabalmente, muitas das altera-

planos da CT 150 a realização de um evento

ções consistiram apenas em tornar explícitas

de lançamento da versão portuguesa da

diversas práticas que as organizações já

norma ISO 14001:2015 que, esperamos, seja

adotavam.

amplamente participado.

O IPQ acaba de criar a
CT número 200 – E-Procurement
O IPQ acaba de atingir o número 200 nas

contratação pública e os fluxos físicos e

suas Comissões Técnicas.

financeiros de informação que acompa-

Este número foi atribuído à recente

nham estes processos na cadeia física e

Comissão

E-

financeira, cujo objetivo é facilitar os pro-

Procurement, presidida pela Entidade de

cessos de contratação eletrónica do início

erviços Partilhados da Administração Pública

ao fim, desde os processos pré-contratuais

(ESPAP) e secretariada pela Imprensa Nacio-

(pre-award)

nal Casa da Moeda.

contratuais (post-award) da contratação

Esta CT que irá efetuar o acompanhamento

pública,

do CEN TC 440 – Electronic Public Procure-

e-acesso, e-submissão (e e-certificação),

ment, tem como âmbito a normalização na

e-avaliação,

e-adjudicação

área da contratação eletrónica (e- Procure-

e-contrato,

e-requisição

ment) para suportar os processos de

e-encomenda e e-entrega.

Técnica

no

âmbito

do
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até

aos

processos

abrangendo,

pós-

e-notificação,
(e

e-leilão),

(e-catálogo),

15

“Call” para acompanhamento dos
Technical Committees do CEN
Com o objetivo de divulgar e fomentar a

respetivo acompanhamento dos traba-

participação de todos os stakeholders na-

lhos a nível europeu e internacional, de

cionais no processo normativo, o IPQ tem

acordo com a sua área de interesse

vindo a divulgar a lista dos Technical

tornando-se num Organismo de Normali-

Committees (TC) do Comité Europeu de

zação Setorial parceiro do IPQ.

Normalização (CEN), que não estão a ser

Fale connosco nor@ipq.pt e junte-se aos

acompanhados a nível nacional.

mais de 3.600 peritos que, a nível nacio-

O objetivo do IPQ com esta “call” é desafi-

nal, trabalham de forma voluntária para o

ar todas as entidades privadas, públicas,

bem da comunidade.

universidades, associações e sindicatos a

16

assumirem um papel interventivo e deci-

Veja aqui a lista dos TC do CEN que não

sor, nos trabalhos normativos nacionais e

estão a ser acompanhados.
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GUIAS DE SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O Instituto Português da Qualidade, em

equipamentos necessários.

colaboração com a Autoridade para as

Encontra-se em fase final de elaboração o

Condições do Trabalho e com a APSEI,

Guia de Seleção de Luvas de Proteção e o

Organismo de Normalização Setorial qua-

Guia de Seleção de Aparelhos de Prote-

lificado pelo IPQ para a área dos Incên-

ção Respiratória.

dios, Segurança Privada e Higiene e Segu-

Estes Guias abordam aspetos como a

rança no Trabalho, está a desenvolver,

normalização, marcação e conformidade,

“Guias de Apoio à Seleção de Equipamen-

características específicas dos diferentes

tos de Proteção Individual”.

equipamentos e critérios de seleção e

Este projeto tem como objetivo principal

boas práticas na utilização e manutenção

compilar e simplificar informação de

dos equipamentos.

apoio aos Técnicos de Segurança no

Incluem ainda uma árvore de decisão que

Trabalho, Responsáveis pelo Departamen-

pretende guiar o utilizador na seleção do

to de Segurança, Departamento de

equipamento de

Compras, entre outros, fornecendo uma

apropriada à exposição, à tarefa e ao

ferramenta de apoio à seleção dos

trabalhador.

edição 117 |

proteção individual
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NP EN ISO 9000:2015
“Sistemas de Gestão da Qualidade.
Fundamentos e vocabulário”

18

Esta Norma é de extrema importância para

um ambiente que é profundamente diferen-

todos os que trabalham com Sistemas de

te do de há apenas algumas décadas atrás.

Gestão da Qualidade.

O contexto em que uma organização

Os conceitos e princípios da gestão da

trabalha hoje é caracterizado por rápidas

qualidade descritos nesta Norma proporcio-

alterações, pela globalização dos mercados e

nam à organização a capacidade para

pela emergência do conhecimento como um

fazer face aos desafios apresentados por

recurso principal.
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O impacto da qualidade estende-se para além da satisfação
do cliente: também pode ter um impacto direto na reputação da organização.
A sociedade tem melhor educação e é mais exigente, tornando as partes interessadas cada vez mais influentes.
Ao disponibilizar conceitos e princípios fundamentais para
serem utilizados no desenvolvimento de um sistema
de gestão da qualidade (SGQ), esta Norma propõe uma
forma mais abrangente de pensar sobre a organização.
Todos os conceitos, princípios e suas inter-relações deverão
ser vistos como um todo e não isoladamente uns dos outros.
Nenhum conceito ou princípio é, por si só, mais importante
do que qualquer outro.
É crítica a procura constante do justo equilíbrio na sua aplicação.
A NP EN ISO 9000 define conceitos e princípios fundamentais
da gestão da qualidade que são globalmente aplicáveis a:


organizações que procuram o sucesso sustentado através da implementação de um sistema de gestão da
qualidade;



clientes que procuram obter confiança na aptidão das
organizações para fornecer de forma consistente produtos e serviços conformes com os seus requisitos;



organizações que procuram obter confiança nas respetivas cadeias de fornecimento quanto a serem satisfeitos os requisitos de produtos e serviços;



organizações e partes interessadas que procuram melhorar a comunicação através dum entendimento comum do vocabulário utilizado na gestão da qualidade;



organizações

que

procedem

a

avaliações

de

conformidade de acordo com os requisitos da ISO 9001;


entidades que proporcionam formação, avaliação e
aconselhamento em gestão da qualidade;



Acabou de ser
editada a NP EN
ISO 9000:2015
“Sistemas de
Gestão da
Qualidade.
Fundamentos e
vocabulário”.

responsáveis pelo desenvolvimento de normas relacionadas.

Para

saber

mais

informações

e/ou

adquirir

esta

norma poderá usar o e-mail vendas@ipq.pt
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Segurança de brinquedos
Acabou de ser editada a NP EN 71-1
“Segurança de brinquedos. Parte 1:
Propriedades mecânicas e físicas”

O IPQ acabou de editar a NP EN 71-1
“Segurança de brinquedos. Parte 1:
Propriedades mecânicas e físicas”, que
define os requisitos de segurança para
brinquedos que utilizem
filme de plástico maleável, sacos de
brincar, bordos de metal e vidro,
arames metálicos, cadeiras e carrinhos
de bebé de brincar, papagaios
e outros brinquedos voadores,
máscaras e capacetes, brinquedos
acionados pela boca, skates, patins
em linha, trotinetes, brinquedos
projétil, arcos e flechas, aquáticos e
insufláveis, fulminantes, etc..

Brincar é importante para o desenvolvimento das crianças e os brinquedos oferecem diversão, entretenimento e contribuem para a aprendizagem que elas necessitam para um crescimento saudável.
Porem, para garantir a segurança das
crianças, é preciso que os adultos estejam
atentos a alguns requisitos de segurança,
até porque aparentemente inofensivos
eles podem oferecer riscos, infelizmente,
por vezes mortais.
Regra geral, os brinquedos são concebidos
e fabricados para crianças com idades
definidas.
As suas características estão relacionadas
com a idade e o grau de desenvolvimento
das crianças e o seu uso pressupõe certas
aptidões.
Os acidentes são frequentemente devidos
ao facto do brinquedo ser dado a crianças
para as quais não foi destinado ou ser utilizado com um objetivo diferente daquele
para o qual foi concebido.
É importante que a escolha de um
brinquedo ou jogo seja objeto de uma escolha atenta; há que ter em conta o
desenvolvimento mental e físico da criança
que o vai utilizar.
Para além disso define quais as referências
e símbolos que os avisos e instruções de
utilização dos brinquedos devem conter
evidenciados de forma clara e visível nas
embalagens.

22
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Em simultâneo foi editada a NP EN 71-8

“Segurança de brinquedos. Parte 8:
Brinquedos de atividade para uso
doméstico”, relativa a brinquedos destinados a serem usados em ambiente
doméstico, no qual a estrutura suporte
permanece fixa durante a atividade e no
qual as crianças podem praticar uma das
seguintes
baloiçar,

atividades:
escorregar,

escalar,

saltar,

balançar,

rodar,

remar, gatinhar, rastejar ou qualquer
combinação entre elas.
São exemplos destas atividades baloiços,
escorregas, carrosséis, estruturas de escalada, casas de brincar, tendas, piscinas
infantis, brinquedos insufláveis não aquáticos.
Ambas as Normas foram elaboradas no
âmbito de um Mandato atribuído ao Comité Europeu de Normalização (CEN) pela Comissão Europeia e pela Associação Europeia de Comércio Livre fornecendo uma
forma de conformidade com os requisitos
essenciais da Diretiva Nova Abordagem
2009/48/CE. Estas duas Normas fazem parte da série EN 71, constituída por 14 partes, todas abordando vários aspetos da se-

Estas normas
podem ser
consultadas e/ou
adquiridas no IPQ.

gurança de brinquedos.
Os trabalhos normativos nacionais desta
área são acompanhados pelo Organismo
de Normalização Setorial – CATIM – Centro
de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica.
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Fórum da Certificação
Dando prossecução aos objetivos
que presidiram à sua criação,
realizou-se no passado dia 18 de dezembro,
no Salão Nobre do IPQ, em Caparica,
a 5º reunião do “Fórum da Certificação”

O “Fórum da Certificação” integra o conjunto
das iniciativas nacionais realizadas pelo IPQ,
dedicadas à problemática da Qualidade na
sua dimensão global, mas visando, sobretudo
a dinamização e a promoção do subsistema
da Qualificação e a reflexão partilhada sobre
a evolução futura da certificação.
O Fórum da Certificação é integrado por
entidades representativas interessadas nesta
área constituindo-se como um espaço de par24
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tilha e debate de ideias, perspetivando a
evolução futura da atividade de certificação,
que se enquadra na missão do IPQ de desenvolver políticas, disponibilizar infraestruturas
e metodologias, facilitadoras da afirmação
da especificidade e da competitividade do
tecido socioeconómico nacional, num contexto de globalização, através dos subsistemas da Normalização, da Metrologia e da
Qualificação e da participação integrada da

sociedade no desenvolvimento harmonioso
do SPQ. A agenda levou ao debate a identificação de ações a desenvolver tendo em vista
a dinamização da certificação, nomeadamente, a necessidade da realização de um estudo
sobre o impacto da certificação na economia
nacional e as possíveis abordagens.
Em conclusão, foi reforçado o papel da
certificação e a sua importância enquanto
instrumento de apoio à produtividade e à

competitividade das empresas, na medida
em que proporciona o reconhecimento de
que são utilizadas as melhores práticas nos
diferentes setores de atividade.
Nessa medida, as ações preconizadas por
este Fórum poderão contribuir para uma
melhor perceção de novos caminhos para a
Certificação em Portugal no futuro próximo
e identificar as medidas que possam contribuir para o seu desenvolvimento.
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Promoção da Estratégia
do Sistema Nacional
de Metrologia
Este Fórum, que constitui um espaço de partilha,
reflexão e debate sobre a componente Metrológica
do Sistema Português da Qualidade (SPQ), contou
com a participação de 21 representantes de 14
entidades com atividade no âmbito da Metrologia
Científica, Aplicada e Legal.

No passado dia 18 de dezembro de 2015,

da formulação de sugestões que consideras-

teve lugar, no IPQ, o Fórum da Metrologia

sem pertinentes para o desenvolvimento e

dedicado ao tema " Promoção da Estratégia

estímulo

do Sistema Nacional de Metrologia”.

partilha de capacidades instaladas, tendo

Em representação do Senhor Presidente do

como

Conselho Diretivo do IPQ, a Diretora do

permanente e sustentável do Sistema

Departamento de Metrologia procedeu à

Nacional de Metrologia e o reforço do seu

abertura dos trabalhos do Fórum da Metro-

papel no Sistema Português da Qualidade.

logia 2015, referindo os seus principais

Foram

objetivos, atribuições e funcionamento,

designadamente, “Estratégia de Investiga-

incluídos

ção para a Metrologia na Europa” e a “Rede

nos

Termos

de

Referência,

à

cooperação

objetivo

interdisciplinar,

principal

efetuadas

duas

a

melhoria

apresentações,

documento orientador dos trabalhos.

Nacional de Metrologia Legal”, após o que,

Foi apresentado o enquadramento do

foi iniciado um debate em torno das

Fórum da Metrologia 2015, enunciando-se a

questões relativas ao desenvolvimento

abordagem ao nível das vertentes da

metrológico,

Metrologia Científica, Aplicada e Legal,

constrangimentos associados a um maior

sendo que, no que se refere a esta última,

envolvimento e cooperação entre entida-

fez-se menção ao atual enquadramento,

des, visando uma melhor resposta aos

decorrente da extinção, por fusão, das

desafios emergentes da sociedade e a uma

Direções Regionais de Economia.

participação

Foram abordados a estratégia e os desafios

projetos internacionais.

no contexto nacional da metrologia científi-

Como principais conclusões do Fórum, foi

ca, aplicada e legal, de forma a envolver e a

salientada a sua importância para a

sensibilizar a comunidade científica para os

dinamização

aspetos metrológicos inerentes às atividades

nomeadamente no que se refere à partici-

de investigação e de desenvolvimento

pação nacional em projetos de I&D no

científico, perspetivando o intercâmbio de

âmbito EMPIR, a partilha de informação e

recursos científicos relevantes para a perma-

transferência de conhecimento, a realização

nente evolução da metrologia no contexto

do Fórum com periodicidade semestral,

nacional.

bem como a dinamização de grupos setori-

Neste âmbito, a Diretora do Departamento

ais com o objetivo de tratar de assuntos

de Metrologia apelou, à participação dos

específicos, considerando as três vertentes

membros do Fórum, em particular através

da metrologia, científica, aplicada e legal.
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como

nacional

de

dos

mais

futuras

atuais

ativa

em

colaborações,
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Medições num
Mundo Dinâmico
Celebrando a assinatura da Convenção do Metro, a 20 de maio de 1875, por
representantes de dezassete países, nos quais se inclui Portugal, em 2016 o
Dia Mundial da Metrologia é dedicado ao tema “Medições num Mundo Dinâmico”
no sentido de alertar a sociedade para a importância e aplicabilidade da Metrologia
num mundo em que os fenómenos não são estáticos e em que os acontecimentos
apresentam uma dependência com o tempo, ou seja, a respetiva caracterização corresponde à obtenção de dados experimentais de uma grandeza física, cujos valores
são dependentes do tempo.

Em Metrologia, são múltiplos os domínios onde podemos encontrar esta necessidade de caracterizar uma mensuranda que é variável no momento da medição, pese
embora o facto de que os sensores utilizados nessa determinação estejam
calibrados, na maioria das vezes, em condições estáticas ou sujeitas a um sinal
simples e repetitivo: medições mecânicas de mobilidade desde a indústria
automóvel à robotização, medições dinâmicas de torção, força e pressão, medições
dinâmicas de caudal de líquidos e gases, medições termométricas de impulso de
calor e de aplicações nucleares, são apenas alguns dos exemplos.

28
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Existem também muitas solicitações da sociedade para este tipo de medições, como
forma de melhorar a eficácia, o desempenho, a segurança, a confiança nos sistemas
e encorajar a inovação, sem esquecer também as exigências que se começam a
manifestar no campo da regulamentação.
A calibração dinâmica está a tornar-se assim uma necessidade como forma de
garantir a validação e a rastreabilidade destas medições.

Reconhecendo esta evolução, a comunidade científica metrológica está bem atenta,
como o prova a diversidade de encontros científicos organizados e a diversidade de
publicações disponibilizadas, mostrando assim a preocupação das diferentes instituições neste domínio.
Encontros e workshops organizados pelo BIPM e por diferentes LNM, sessões consagradas a esta especialidade em congressos internacionais, projetos a decorrer e já
finalizados, no âmbito dos programas EMRP e EMPIR, e publicações disponibilizadas
nas mais importantes revistas científicas, são a prova da relevância deste tema e
comprovam a necessidade de abertura e discussão alargada na comunidade metrológica.
Para quem se interessar pelo tema, deixamos a sugestão da consulta das páginas:
site PTB - aceder aqui
site BIPM - aceder aqui

edição 117 |
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Atividade Metrológica Legal

30

O controlo metrológico legal é uma ativida-

aplicáveis a cada um dos instrumentos de

de regulamentar que submete certos instru-

medição abrangidos por esta atividade.

mentos de medição à vigilância do Estado,

Compete

para garantir o rigor e a exatidão das medi-

gurar permanentemente a gestão e a

ções em determinadas atividades, mediante

coordenação

legislação adequada.

procedendo à qualificação e ao acompanha-

No nosso país, o Instituto Português da

mento de entidades e organismos que

Qualidade é a entidade competente para as-

atuam

segurar e gerir o Controlo Metrológico Legal

efetuar a aprovação de modelos de instru-

dos instrumentos de medição, reconhecer

mentos de medição, bem como elaborar e

entidades competentes para o exercício

promover a aplicação de legislação metroló-

delegado desse controlo e coordenar a rede

gica para as diferentes áreas da atividade

constituída por aquelas entidades, compe-

económica, nomeadamente nos domínios

tindo-lhe, superintender todas as atividades

das

que se destinem a assegurar o respetivo

Fiscais, Segurança, Proteção, Ambiente e

controlo metrológico.

Saúde.

O regime jurídico do controlo metrológico

Ao

encontra-se estabelecido no Decreto-Lei

qualificou um conjunto de entidades,

n.º 291/90, de 20 de setembro, e na Portaria

designadamente, Serviços Municipais e

n.º 962/90, de 9 de outubro, sendo ainda

Concelhios de Metrologia e Organismos

complementado pelos regimes específicos

de Verificação Metrológica (SMM, SCM
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à

Metrologia
do

nesta

longo

controlo

vertente

Transações

dos

Legal

metrológico,

da

Comerciais,

últimos

asse-

metrologia,

Operações

anos

o

IPQ

e OVM, respetivamente) para assegurar

cões periódicas que foi possível efetuar a

a atividade de controlo metrológico dos

milhares de instrumentos em funcionamen-

instrumentos de medição, garantindo a

to, assegurando a fiabilidade das suas medi-

cobertura de todo o território nacional.

ções, bem como a monitorização próxima e

A ausência desta componente fundamental

rigorosa

da metrologia traduzir-se-ia num elevado

destacando-se a taxa de execução de 100 %

risco dos agentes económicos utilizarem

no que respeita à concretização de auditori-

instrumentos de medição não verificados,

as de acompanhamento anual aos SMM,

potenciando o desequilíbrio da economia e

SCM e OVM, a fim de verificar a manuten-

com consequente prejuízo do interesse

ção dos critérios, princípios e requisitos que

público.

permitiram a sua qualificação quanto à

Para que a sociedade em geral possa ter

competência e experiência técnica, recursos

confiança nos resultados da medição dos

humanos e capacidade de investimento,

diversos

entre outros.

equipamentos

e

sistemas

de

das

entidades

qualificadas,

medição existentes no mercado, foi desen-

A economia portuguesa beneficia diaria-

volvido ao longo do ano 2015 um intenso

mente com a atuação de metrologia legal,

trabalho de acompanhamento a todos os

pois as operações de controlo metrológico

players envolvidos na atividade de controlo

efetuadas permitem-nos garantir que as

metrológico legal.

medições dos instrumentos verificados

Como resultado mais direto desse empenho,

metrologicamente são exatas e geradoras

realçamos o elevado conjunto de verifica-

de confiança para o utilizador final.
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Formação IPQ
Curso de Formação em Sistema
de Gestão de Respostas Sociais
NP 4543:2015

32

mente: centros de acolhimento temporário/
lar de infância e juventude; centros de atendimento e de apoio à pessoa com deficiência; centros de atividades de tempos livres;

Numa organização conjunta do Instituto

centros de atividades ocupacionais; cre-

Português da Qualidade (IPQ) e do Centro

ches/creche familiar; educação pré-escolar;

para

Inovação

lares residenciais e residências autónomas;

Tecnológicos (CEDINTEC), nos dias 24, 25, 26

estruturas residenciais para idosos; serviços

de fevereiro e 3 e 4 de março, vai realizar-se,

de atendimento e acompanhamento social;

no IPQ, pela primeira vez, o Curso de Forma-

serviços em contexto comunitário e serviços

ção em Sistema de Gestão de Respostas

em contexto domiciliário.

Sociais - NP 4543:2015.

Este curso conta com duas formadoras,

No final desta ação, os formandos deverão

nomeadamente, a Eng.ª Graça Salles,

ficar aptos a estabelecer um sistema de ges-

Licenciada em Engenharia Química Ramo de

tão de resposta sociais e implementar o sis-

Tecnologia, em 1980, no Instituto Superior

tema de gestão de respostas sociais.

Técnico e com uma pós Graduação em

Esta

principais

Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho,

destinatários responsáveis de organizações

tendo adquirido a qualificação de Técnica

que promovem respostas sociais, nomeada-

Superior de Segurança.

o

Desenvolvimento

formação

tem

e

como
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Detém experiência como auditora, consulto-

participação ativa na gestão da qualidade,

ra e formadora em sistemas de gestão da

sendo que quem pretender frequentar o

qualidade, do ambiente, da segurança e saú-

nível II deve ter experiência anterior ou

de no trabalho, da segurança alimentar e das

conhecimento prévio da versão normativa

respostas sociais. A Dr.ª Carla Gonçalves li-

de 2008.

cenciada em Educação Social, em 2004, no

A formação em Sistema de Gestão de

ISCE – Instituto Superior de Educação Social

Qualidade - NP EN ISO 9001:2015 tem como

e pós Graduação de Administração Social, no

finalidade dotar os participantes de conhe-

ISSSL – Instituto Superior de Serviço Social

cimentos que lhes permitam compreender

Lisboa com experiência como auditora e

os conceitos gerais relativos à gestão da

perita técnica na área social.

qualidade e capacitar os formandos com

No final da formação, os participantes obte-

conhecimentos sobre o conteúdo da norma

rão um certificado de Frequência de Forma-

NP EN ISO 9001:2015 e competências que

ção Profissional, observadas as regras esta-

lhes permitam atuar no sentido de dinami-

belecidas.

zar a implementação de sistemas de gestão

Poderá consultar o programa e as inscrições

da qualidade.

encontram-se abertas através do preenchi-

O Eng.º Herminio Henrique, Diretor da

mento da ficha de inscrição que deverá ser

empresa HH – Sistemas de Qualidade, Lda.,

enviada para o endereço formacao@ipq.pt.

Licenciado em Engenharia Mecânica / Ramo

Para obter mais informações consulte o sítio

de Produção Mecânica /Especialização em

web do IPQ.

Sistemas da Qualidade pelo Instituto Superi-

Curso de Formação em Sistema de

or Técnico, da Universidade Técnica de Lis-

Gestão de Qualidade - NP EN ISO
9001:2015

boa e com vasta experiência em Sistemas de
Gestão como auditor, consultor e formador
será o responsável por esta formação.

Nível I e II

O valor da inscrição inclui a NP EN ISO

Numa organização conjunta do Instituto

9001:2015 que tem como preço de venda

Português da Qualidade (IPQ) e do Centro

ao público – 43,05€.

para

Inovação

No final da formação, os participantes obte-

Tecnológicos (CEDINTEC), nos dias 17, 18 e

rão um certificado de Frequência de Forma-

19 de fevereiro, vai realizar-se, no IPQ, a

ção Profissional, observadas as regras esta-

primeira edição do Curso de Formação em

belecidas.

Sistema de Gestão de Qualidade - NP EN ISO

Poderá consultar o programa Nível I e o

9001:2015.

programa Nível II e as inscrições encontram

Este curso divide-se em dois níveis.

-se abertas através do preenchimento da

O público-alvo são diretores da Qualidade,

ficha de inscrição que deverá ser enviada

gestores da Qualidade, diretores de Serviço,

para o endereço formacao@ipq.pt.

diretores de departamento, responsáveis

Para obter mais informações consulte o sítio

de unidades e outros colaboradores com

web do IPQ.

o

Desenvolvimento

e
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Agenda de Eventos

Encontro Call 2016 no

No sentido de uma maior articulação e cooperação

âmbito do Programa

interdisciplinar entre entidades de ciência e de

EMPIR

tecnologia nacionais e tendo como objetivo o
desenvolvimento sustentado da metrologia nacional,

Data: 25 de janeiro de 2016

bem como a criação de sinergias de modo a envolver

Concelho: Caparica, Almada

potenciais participantes nos projetos de investigação

Local: Auditório do IPQ

e desenvolvimento metrológico internacionais, no
âmbito do Programa EMPIR - European Metrology

Clique aqui para consultar o programa

Programme for Innovation and Research, o IPQ
coorganiza, em colaboração com o GPPQ - Gabinete
de Promoção do Programa Quadro, da FCT - Fundação
para a Ciência e Tecnologia e da ANI - Agência Nacional
de Inovação, no próximo dia 25 de janeiro, nas
suas instalações, um Encontro intitulado “Call 2016 no
âmbito do Programa EMPIR”.

34
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A PROCOS está a lançar a 4.ª edição dos Facility Management Workshops, que se realizará dia 26 de janeiro
de 2016 na Ordem dos Engenheiros.
Este evento que tem tido bastante sucesso vai já na sua
4.ª edição.
Numa área deveras pertinente como o Facility Manage-

4.ª Edição dos Facility

ment os temas abordados irão certamente aquecer o

Management Work-

público e os oradores.

shops

Este ano, extraordinariamente, iremos ter uma parte do

Data: 26 de janeiro de 2016

ção na ISO e no CEN sobre Facility Management efetua-

Concelho: Lisboa

do pelo elemento de ligação entre os TC dos dois orga-

Local: Ordem dos Engenheiros

nismos, e um ponto de situação para Portugal, efetuado

debate e proporcionar uma excelente interação entre o

workshop dedicado ao ponto de situação da Normaliza-

pelo presidente da CT 192 – Facility Management.
Clique aqui para consultar o programa

Este ano o Asset Management é outro dos temas impor-

Clique aqui para fazer a sua inscrição

tantes abordados nos Workshops.
No âmbito da Campanha “Prevenção de Riscos Profissionais em Máquinas e Equipamentos de Trabalho”, a
APQ encontra-se a organizar conjuntamente com a
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) um
Seminário subordinado ao tema “Diretivas Máquinas e
Equipamentos de Trabalho”, agendado para o próximo
dia 29 de janeiro, na Escola Superior de Tecnologia da

Seminário Diretivas
Máquinas e Equipamentos

Saúde de Lisboa (ESTSL), no Parque das Nações.

de Trabalho
Data: 29 de janeiro de 2016
Concelho: Lisboa
Local: Escola Superior de Tecnologia
da Saúde de Lisboa (ESTSL)
Clique aqui para consultar o programa
Clique aqui para fazer a sua inscrição
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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

BIPM e-News - Dezembro 2015
A newsletter BIPM é um boletim publicado duas vezes por ano, contendo
informação recente sobre a atividade do BIPM.
A edições anteriores estão disponíveis no sitio web do BIPM.
Consultar publicação

Legislação Nacional
Aprovação de modelo
Aprovação de modelo n.º 602.12.15.3.34 de ACAL
Despacho n.º 15726/2015 - Diário da República n.º 255/2015, Série II de 31 de dezembro
Consultar
36
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Notificações
Lista mensal de notificações - janeiro 2016
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 - dezembro 2015
Publicações oficiais na área da normalização
Procedimento de informação – Registo mensal de Notificações do CEN.

Consultar lista

Notificações CENELEC - dezembro 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 a 31 de dezembro 2015 e janeiro 2016
Lista de Documentos Normativos editados a 31 de dezembro 2015 e janeiro
2016 a distribuir aos Correspondentes IPQ.
Consultar lista de dezembro 2015
Consultar lista de janeiro 2016

38

edição 117 |

edições IPQ
Vocabulário Internacional de Metrologia 2012 - 1.ª edição luso-brasileira
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...
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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COLETÂNEA 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
incluídas no DVD

das
seria

normas
avulso
de 1155,58 €,

Poupe 982,25 €

173,33 €
Comprar
DVD Normas de Sistemas de
Alarmes - 2.ª Edição

O
valor
total
incluídas no DVD

das
seria

normas
avulso
de 1430,90 €,

Poupe 1115,90 €

315 €
Comprar
40

edição 117 |

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 117 |
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sabia que ...

Em termos absolutos os motociclos são os
veículos que mais contribuem para a
sinistralidade nas estradas ou dos quais
resultam um maior número de lesões graves
e permanentes?
A circulação, normalmente a grandes velocidades dos motociclos, aumenta tanto o risco
de envolvimento num acidente como o de
sofrer lesões graves, devido à força do
impacto ser muito mais elevada.
O capacete é o principal equipamento de
segurança que se encontra à disposição dos
utilizadores de motociclos, reduzindo a
incidência e gravidade de lesões na cabeça,
bem como o risco de morte.
As lesões no corpo das vítimas de acidentes
em motociclos podem ser reduzidas ou
42
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prevenidas utilizando outros equipamentos
de proteção, nomeadamente vestuário de
proteção prevenindo-os de colisões mais
leves e deslizes no solo.
Também neste campo a normalização pode
ajudar.
Acabaram de ser editadas pelo IPQ as seguintes três normas sobre vestuário de proteção para motociclos:
NP EN 1621-1:2015 – “Vestuário de
proteção contra choque mecânico para
motociclistas. Parte 1: Protetores de choque
nas articulações dos membros dos
motociclistas. Requisitos e métodos de
ensaio”;
NP EN 1621-2:2015 – “Vestuário de proteção contra choque mecânico para motoci-

clistas. Parte 2: Protetores dorsais para
motociclistas. Requisitos e métodos de
ensaio”;
NP EN 1621-4:2015 – “Vestuário de proteção contra choque mecânico para motociclistas. Parte 4: Protetores insufláveis para
motociclistas. Requisitos e métodos de ensaio”.
Os protetores de choque nas articulações
pretendem dar proteção contra danos causados por embate com a superfície das estradas em caso de acidente.
Poderão também reduzir, os danos causados por choque com objetos tais como
outros veículos.
Os protetores dorsais para motociclistas são
dispositivos usados no interior ou por cima
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de outro vestuário de proteção, cobrindo
pelo menos uma parte das costas, contribuindo para a redução da incidência e severidade dos ferimentos e por último os protetores insufláveis que são dispositivos
integrados no interior do vestuário ou
usados por cima, os quais se destinam a
reduzir a gravidade dos ferimentos em caso
de acidente.
Estas normas foram elaboradas no âmbito
de um mandato atribuído ao Comité
Europeu de Normalização (CEN) pela
Comissão Europeia e pela Associação Europeia de Comércio Livre, fornecendo uma
forma de conformidade com os requisitos
essenciais da Diretiva, Nova Abordagem, da
UE 89/686/CEE.
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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

