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Website da EURAMET 

http://www.euramet.org/index.php?id=homepage  

EURAMET / METCHEM 

Metrology in Chemistry  

A EURAMET é uma Associação Europeia de Institutos Nacionais de 

Metrologia e é a Organização Regional de Metrologia (RMO) da Europa. 

Coordena a cooperação dos institutos nacionais de metrologia (NMI) da 

Europa, em áreas como a investigação em metrologia, rastreabilidade 

das medições às unidades SI, o reconhecimento internacional de 

padrões nacionais de medição, e Capacidades de calibração e medição 

(CMC). A EURAMET facilita o desenvolvimento das infraestruturas nacionais 

de metrologia através da transferência de conhecimento e cooperação entre 

os seus membros.  

http://www.euramet.org/index.php?id=homepage
http://www.euramet.org/index.php?id=homepage
http://www.euramet.org/index.php?id=homepage


Mod.FOR.031-01 

3 

• 15ª Reunião do EURAMET/METCHEM Gas Working 

Group 

 - Teddington, Inglaterra 

 - 5 de fevereiro de 2014 

 - participação de 26 representantes de vários 

Laboratórios  Nacionais de Metrologia (LNM), na área dos 

gases  

 

• Reunião Plenária do Comité Técnico Metrology in 

Chemistry 

 - Teddington, Inglaterra 

 - 6 e 7 de fevereiro de 2014 

 - participação de 40 representantes, da Metrologia 

 Química, de vários LNM 
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15ª Reunião do EURAMET/METCHEM Gas Working Group 

• Revisão dos projetos ativos e proposta de novos projetos 

 

Estão em curso onze projetos EURAMET na área dos 

gases. 

 

Olav Werhahn (PTB) apresentou o projeto EURAMET 1280 

Establishing equivalence between TILSAM spectroscopy and 

the gravimetric preparation (EETGRAC). Participantes: 

CENAM, IPQ, BAM, DFM, PTB, NN. Mixtures of CO, CO2 

and CH4. IPQ vai participar neste projeto na preparação de 

misturas de CO / N2.  

 

Adriaan van der Veen (VSL) apresentou o novo projeto 

EURAMET.QM-K111/1290 (1000 µmol/mol C3H8 in N2). Inicio 

em agosto de 2014. IPQ vai participar. 
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15ª Reunião do EURAMET/METCHEM Gas Working Group 

 

 

 

• Ponto da situação das capacidades de medição e 

calibração (CMC) submetidas no ciclo XV 

Os laboratórios METAS, BAM, CEM, LNE, NPL, MKEH, VSL, 

IPQ, UME, GUM e SMU submeteram CMC novas e/ ou para 

revisão. 
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15ª Reunião do EURAMET/METCHEM Gas Working Group 

 

• Ponto da situação do Programa EMPIR - EMPIR Industry 

call 

 

Michela Sega (INRIM) apresentou “Status of EMPIR 

Programme preparation”. 4 módulos: Ciência 48 %, inovação 

22 %, pré normative 10% , capacity building 15 %, gestão 5 

%. Call metrologia na indústria: fev de 2014.   

    

Hugo Ent iniciou o tema: Upcoming EMPIR Industry call / 

discussion / share ideas 

EMPIR Call 2014 Industry: 43,5 M€. 

 

Paul Brewer (NPL) apresentou “Metrology for advancing the 

performance and lifetime of organic electronics”.  
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Reunião Plenária do Comité Técnico Metrology in Chemistry 

 

• Visão estratégica da EURAMET 

Kamal Hossain (EURAMET Chairperson) apresentou o 

desenvolvimento estratégico da EURAMET. Estratégia da 

União Europeia para 2020- Desenvolvendo o nosso futuro. 

Visão EURAMET. Missão EURAMET. Estratégia EURAMET. 

Desafios futuros e oportunidades.  
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Reunião Plenária do Comité Técnico Metrology in Chemistry 
 

• Oportunidades do EMPIR para I&D e para Centros de 

Metrologia Europeus 

Oportunidades do EMPIR para I&D e para Centros de 

Metrologia Europeia (conjunto de NMI que ajudam todos os 

outros tipos de laboratórios) 

Jorn Stenger (PTB),  EMRP/EMPIR chair, apresentou o 

estado atual do EMPIR. Calendário EMRP EMPIR. 7 EMPIR 

call 600 M€ 2014 – 2020. 15 % do orçamente será para 

candidaturas de outras entidades que não NMI e DI e 48 % 

ciência: ciência fundamental, energia, ambiente e saúde, 22 

% inovação- industria e tecnologia, 10 % metrologia I&D 

para a normalização, 15 % I&D para capacidades de 

medição e capacidade de construir projetos; 5 % gestão e 

administração do programa.  
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Reunião Plenária do Comité Técnico Metrology in Chemistry 

 

• Apresentação do relatório de atividades EURAMET por 

parte do responsável de cada grupo de trabalho 

 EAWG, Francesca Durbiano (INRIM)  

 IAWG, Nilgun Tokman (UME)  

 OAWG, Béatrice Lalere (LNE)  

 GAWG, Hugo Hent (VSL)  

 



Mod.FOR.031-01 

10 

Reunião Plenária do Comité Técnico Metrology in Chemistry  

• Apresentação das atividades da EURACHEM – 25 anos 

Bertil Magnusson (SP/Suécia) apresentou o relatório de 

Atividades da EURACHEM. 

Eurachem 25 years – looking back and forward; Atividades 

da EURACHEM: Curso de metrologia para estudantes de 

doutoramento. 
 

• EMPIR Industria – Propostas PRT; 

- Sophie Vaslin-Reimann (LNE) apresentou a proposta TP 

metrology for industry 2014- metrology for Water quality 

monitoring sensor.  

- Helen Parkes (LGC) apresentou as propostas de projetos: 

Metrology for support portable and transportable devices;  

Need for detection and characterization methods for nanomaterials 

in complex samples. Analytical techniques and nanoparticle 

characterization; 

Industrial Bioprocessing – Quality by design: Critical Quality 

Attributes 
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CCQM 2014 

Metrology in Chemistry  

http://www.bipm.org/en/home/ 

É da responsabilidade do BIPM assegurar a uniformidade mundial das 

medições e sua rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades (SI).  

 

O BIPM em conjunto com a Convenção do Metro, um tratado diplomático 

entre 56 nações, operam através de uma série de comités consultivos, 

cujos membros são os laboratórios nacionais de metrologia dos estados 

signatários.  

 

O BIPM realiza investigação relacionada com a ciência da medição. Ele 

participa e organiza, as comparações internacionais de padrões nacionais 

de medição. 
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• CCQM 31ª Reunião do Grupo de Trabalho Gas Analysis 

 7 e 8 de abril, no BIPM, Sèvres, França 

 participação de 42 representantes da área Análise de 

 Gases, dos vários Laboratórios Nacionais de 

Metrologia 

 

• CCQM Workshop on the redefinition and realization of the 

mole 

 9 de abril, no BIPM, Sèvres, França  

 70 participantes de todas as áreas da metrologia 

química 

 

• CCQM 20ª Reunião Metrology in Chemistry 

 10 a 11 de abril, no BIPM, Sèvres, França 

 65 participantes de todas as áreas da metrologia 

química 
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• Apresentação dos relatórios das comparações-chave ou 

estudos piloto do CCQM-GAWG. Estão 16 projetos em 

curso. 

O IPQ vai participar nos projetos: 

CCQM-K111: Propane (C3H8) in Nitrogen  

CCQM-K118 Natural gas 
 

• Relatórios das atividades realizadas nas RMO 

Takuya Shimosaka (NMIJ) deu informações sobre os 

progressos nas atividades da APMP – cinco projetos em 

curso. 

Hugo Ent (VSL) deu informação sobre as atividades da 

EURAMET - 11 projetos em curso. 

Yuri Kustikov (VNIM) deu informação sobre as atividades do 

COOMET - 4 projetos em curso. 

Jerry Rhoderick (NIST) apresentou os projetos em curso do 

SIM - 2 projetos em curso.   

CCQM 31ª Reunião do Grupo de Trabalho Gas Analysis 
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• Robert Wielgosz apresentou os novos desenvolvimentos 

das atividades da seção de química do BIPM: 

Progresso do programa (2013 a 2015) 

Atualização das propostas para o programa (2016 a 2019) 

 

• Paul Brewer (NPL) apresentou Strategy for core mixtures 

and purity, revisão da estratégia para a submissão de 

CMC; guia para a pureza das CMC submetidas; guia para 

a ligação entre comparações realizadas pelos RMO. 

CCQM 31ª Reunião do Grupo de Trabalho Gas Analysis 

 



Mod.FOR.031-01 

15 

 

http://www.bipm.org/ws/CCQM/MOLE/Restricted/welcome.js

p?ws=MOLE 

 

• Richard Davis (BIPM) apresentou The new SI, the why 

and how 

• Robert Wielgosz (BIPM) apresentou The mole: its history, 

definition and realization 

• Bernd Guettler (PTB) apresentou The Avogadro constant 

and the mole 

• Brynn Hibbert (IUPAC Analytical Division) apresentou 

Revision of the definition of the mole: The position of the 

Analytical Chemistry Division (ACD) of IUPAC with some 

thoughts on ‘teachability’  

 

CCQM Workshop on the redefinition and realization of the mole 

 

http://www.bipm.org/ws/CCQM/MOLE/Restricted/welcome.jsp?ws=MOLE
http://www.bipm.org/ws/CCQM/MOLE/Restricted/welcome.jsp?ws=MOLE
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• Willi Brand (CIAAW - Commission on Isotopic Abundances 

and Atomic Weights) apresentou Issues and concerns on 

the redefinition of the mole 

• Paul De Bievre apresentou Thinking about metrological 

concerns and issues in the redefinition of the mole 

• Adriaan van der Veen (VSL) apresentou Atomic weights, 

isotopes and the mole 

• Jürgen Stohner (IUPAC) apresentou IUPAC Project: A 

critical review of the proposed definitions of fundamental 

chemical quantities and their impact on chemical 

communities 

 

CCQM Workshop on the redefinition and realization of the mole 
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• Willie May, presidente do CCQM, falou sobre: 

     Mudança da designação do CCQM – Metrologia em 

química    para CCQM – Metrologia em química e biologia. 

     Divisão do CCQM – 8 grupos 

     CIPM – Acordo de reconhecimento mutuo 

     Boas práticas para a seleção dos chairperson dos grupos 

de trabalho. 

 

• Robert Wielgosz (BIPM) apresentou o Programa BIPM em 

Metrologia Química (2016-2019). Apresentou Documento 

de estratégia e desenvolvimento CCQM 2013-2023.  

 

CCQM 20ª Reunião Metrology in Chemistry 
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• Relatórios dos vários grupos de trabalho do CCQM: 

 

- KCWG apresentado pela Della Sin (GLHK); 

- Grupo de coordenação ad-hoc em medições 

microbiológicas apresentado por Jayne Morrow (NIST); 

- SAWG apresentado por Wolfgang Unger (BAM); 

- BAWG apresentado pela Helen Parkes (LGC); 

- EAWG apresentado por Michal Máriássy (SMU); 

- OAWG apresentado por Lindsey Mackay (NMIA); 

- IAWG apresentado pelo Mike Sargent (LGC); 

- GAWG apresentado por Jin Kim (KRISS). 

 

CCQM 20ª Reunião Metrology in Chemistry 
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• Bertil Magnusson (SP) apresentou EURACHEM a focus 

for analytical chemistry and quality related issues in 

Europe. EURACHEM 25 years. Workshop Measurement 

Quality from client issue to decision on result in 

conjunction with 25 year celebration em Lisboa 19 - 20 

maio de 2014. 

  

• Robert Wielgosz (BIPM) apresentou Traceability in the 

CIPM MRA and CCQM list of exceptions. 

 

CCQM 20ª Reunião Metrology in Chemistry 
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Redefinição da mole 
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 Sistema Internacional de Unidades, SI 

  Convenção do metro 
 
Tratado internacional assinado a 20 de Maio de 1875,    em 
Sèvres, França, por 17 países, incluindo Portugal 
 
Agora com 55 Estados membros e 36 associados  
 

 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/54/Metre_Convention.png


Mod.FOR.031-01 

22 

 Sistema Internacional de Unidades, SI 

  Convenção do metro 
 

O Bureau Internacional dos Pesos e Medidas (BIPM), Sèvres, 

organização intergovernamental com autoridade para garantir a 
equivalência entre os padrões de medição. 
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 Sistema Internacional de Unidades, SI 

  Convenção do metro 
O BIPM está sob a autoridade de:  
A Conferência Geral dos Pesos e Medidas (CGPM), que se reúne 

a cada 4 anos, é constituída de 1 representante de cada Estado membro e 
cada Estado associado, debate a melhoria do Sistema Internacional de 
Unidades (SI), organiza o BIPM e recebe o relatório do CIPM. 

O Comité Internacional dos Pesos e Medidas (CIPM), que se 
reúne anualmente no BIPM, é constituído por 18 membros, debate os 
relatórios dos Comités Consultivos (e.g. CCQM – Quantidade de Matéria, 
Metrologia em Química e CCU - Unidades) que, entre outras, organizam 

comparações chave de padrões de medição nacionais.   
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 Sistema Internacional de Unidades, SI 

  Convenção do metro 
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 Sistema Internacional de Unidades, SI 

  Convenção do metro 
Exemplo de comparação chave: 
CCQM P73: padrões gasosos de NO/N2  (30-70)mol/mol 
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 Sistema Internacional de Unidades, SI 

  Convenção do metro 
Reunião CIPM de 1894  
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 Sistema Internacional de Unidades, SI 

Em Portugal 
 
 
 
 

O Laboratório Nacional de Metrologia (LNM) do Instituto Português 

da Qualidade (IPQ) é responsável pelos padrões nacionais das unidades de 
medida do SI. 
         
          3 edifícios 
          
         
                       t = (20,00 ± 0,01) ºC 
            
                   HR = (50 ± 1) % 
         
                          tamanho(part.) < 50 m 
 
                 sobrepressão ~ 20 Pa  
         
            56 domínios metrológicas 
         
            ~ 3 100 calib.-verif./ano 
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 Sistema Internacional de Unidades, SI 

Em Portugal 
 
 
 
 

O Laboratório Nacional de Metrologia tem por missão: 

Coordenar, desenvolver e manter os Padrões Nacionais das Unidades 
de Medida, garantindo a sua rastreabilidade internacional;  

Organizar a cadeia hierarquizada dos padrões de referência das 
entidades integradas no Subsistema Nacional da Metrologia; 

Participar nas organizações internacionais de metrologia fundamental, 
aplicada e industrial;  

Cooperar com as universidades e centros de saber nacionais e 
internacionais para o desenvolvimento da metrologia nacional no 
contexto europeu. 
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 Laboratório Nacional de Metrologia 
LTE 

LGR 
LMA 

LME 

LFR 
LCO 

LTF 
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 Sistema Internacional de Unidades, SI 

Em Portugal 
 
 
 
 

O Decreto-Lei n.º 128/2010 de 3 de Dezembro 

Efetua a transposição da Diretiva n.º2009/3/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11 de Março, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados membros respeitantes às 
unidades de medida. 

O Artigo 1.º refere que “O sistema de unidades de medida 
legais, designado pela Conferência Geral de Pesos e Medidas 
(CGPM) como Sistema Internacional de Unidades (SI), é 
aplicável em todo o território nacional.” 
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 Sistema Internacional de Unidades, SI 

Em Portugal 
 
 
 
 

No portal do IPQ, www.ipq.pt, 

encontra-se a mais recente edição do Vocabulário Internacional de 
Metrologia (VIM) gratuito e em língua portuguesa  

tradução do JCGM 200:2008, gratuito em www.bipm.org, também 

ou 1.ª edição do ISO/IEC Guide 99:2007, escrito por: BIPM, 

Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML), Organização 
Internacional de Normalização (ISO), Comissão Internacional de 
Eletrotécnica (CEI), Federação Internacional de Química Clínica e 
Medicina Laboratorial (IFCC), União Internacional de Química Pura e 
Aplicada (IUPAC), União Internacional de Física Pura e Aplicada (IUPAP) 
& Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios (ILAC) 

http://www.ipq.pt/
http://www.bipm.org/
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 Sistema Internacional de Unidades, SI 

Princípio do SI 
 
 
 
 

De acordo com a mais recente edição do SI (BIPM, 2006, The 
International System of Units, 8nd ed. Sevres, France, BIPM) 

 o valor de uma grandeza física, Q,  

 

pode ser escrito: Q = {Q} [Q] 

 

em que {Q} é o valor numérico de Q expresso em unidades de [Q] 
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 Sistema Internacional de Unidades, SI 

Princípio do SI 
Existem 7 unidades de base para as 7 grandezas de base: 
 
 
 

Nota 1 do 1.16 do VIM3  
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 Definições das Unidades de base  

A mole é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas 
entidades elementares quantos átomos que existem em 0,012 quilograma 
de carbono 12.  
 
Quando se utiliza a unidade mole, as entidades elementares devem ser 
especificadas e podem ser átomos, moléculas, iões, eletrões, ou outras 
partículas, ou ainda agrupamentos especificados de tais partículas.  
 
Esta definição refere-se a átomos de carbono 12 não ligados, em repouso e 
no seu estado fundamental. (1971/1980) 
 
M(12C) tem um valor numérico exato (0,012) em kg mol-1  

  A mole  
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 Definições das Unidades de base  

A definição de: 

 a mole tem por efeito fixar o valor numérico da massa molar do carbono-

12, M(12C), em kg mol-1 

Nota-se que NA=M(X)/m(X)= (0,012 kg mol-1)/m(12C) 

  Observações sobre as definições das unidades de base 
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 Definições das 7 Unidades de base  

Possibilidade e necessidade das definições baseadas nas constantes 
fundamentais: 

 As unidades base metro, segundo e candela já são definidas a partir 

das constantes: c, nCs (frequência de transição) e Kcd (eficácia luminosa), respetivamente 

 Associada ao quilograma é a constante de Planck (h), ao ampere é a 

carga elementar (e), ao kelvin é a constante de Boltzmann (k) e a mole é 

a constante de Avogadro (NA) 

   s      m     kg         A     K        mol         cd 
 Definição atual            nCs    c      m(K )   μ0    TTPW    M(12C)    Kcd     
 Definição proposta       nCs    c      h          e      kB        NA           Kcd        

 

  Observações sobre as definições das unidades de base 
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 Novas definições das unidades de base  

  Recomendações do CCU ao CIPM (Setembro de 2010) 

 Manter as mesmas 7 unidades de base (m, s, kg, A, K, cd, mol)  

 Redefinir o kg (m, s, h), o A (s, e), o K (m, s, h, k) e a mol (NA) 

 Adotar definições das unidades de base explicitamente sobre constantes  

 Adotar os valores recomendados pelo CODATA 20XX, para h, e, k e NA 

 Garantir a continuidade com o passado 
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 A mole – A nova definição  

A mole é a unidade de quantidade de matéria de uma entidade elementar 
específica, que pode ser um átomo, uma molécula, um ião, um eletrão, 
qualquer outra partícula ou grupo específico de tais partículas; a sua 
amplitude é estabelecida fixando o valor numérico da constante de 
Avogadro para ser exatamente igual a 6,022 14X × 1023, quando expressa 
na unidade mol-1. 
 
O símbolo X representa um ou mais dígitos a adicionar ao valor numérico da 
constante de Avogadro (NA), na altura da adoção final desta definição, 
usando valores baseados nos dados mais recentes do Committee on Data 
for Science and Technology (CODATA).   

  A mole 
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 A mole – A nova definição  

A nova definição seria inverter a atual definição 
 
-Especificar o número de entidades numa mole 
 • exatamente igual a NA. 
-Introduzir alguma incerteza para a massa de uma 
mole 
 • uma mole de carbono-12 = 12g ± u (a 2). 
   a (constante de estrutura fina) 

 • As massas molares e as massas atómicas 
 teriam a mesma incerteza relativa. 
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 A mole – A nova definição  

  Na prática 

No SI atual: 
ur(NA) = ur(h) = 5×10-8  e ur(Mu) = 0, em que Mu = M(12C)/12, constante de 

                massa molar 

No novo SI: 
ur(NA) = ur(h) = 0 e ur(Mu) = ur(a

2) = 1,4×10-9, em que a = (0ce
2) / (2h), 

            constante de  

             estrutura fina 

ur(M(12C)) = ur(m(12C)) ≠ 0 
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 A mole 

  CCQM (Abril de 2014) 

Geralmente a favor da redefinição mas solicita mais compreensão e 
aceitação da comunidade química 

Alguns membros sugerem redefinição da grandeza “quantidade de matéria” 

  Literatura 

www.bipm.org/utils/common/pdf/CCU20.pdf 

PD Bièvre Accreditation and Quality Assurance (2011) 16:117-120 

MJT Milton and IM Mills Metrologia (2009) 46: 332-338 

http://www.bipm.org/utils/common/pdf/CCU20.pdf
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“Redefinition of the mole seems more a 

question of philosophy, pedagogy and 

practicality than of metrology. IUPAC favors 

redefinition; CCQM generally in favor, but cite 

need for greater awareness among chemists.” 

     Richard Davis 
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EMPIR 

The European Metrology Programme 

for Innovation and Research (EMPIR) 
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EMPIR 

EURAMET é responsável pela elaboração e 

execução do European Metrology Programme for 

Innovation and Research (EMPIR) que se destina a 

incentivar a colaboração entre institutos europeus 

de Metrologia (NMIs) e parceiros na indústria e/ou 

nas universidades.  
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EMPIR 

• Vai contribuir para os objetivos do HORIZONTE 2020 

O Horizonte 2020 é o programa-quadro de investigação e inovação da União Europeia, dispondo de um total 
de 77 mil milhões de euros para sete anos 

• Resposta às iniciativas emblemáticas da Europa 2020 

-União para a Inovação 

-Uma Agenda Digital para a Europa 

-Uma Europa Eficiente no Uso de Recursos 

-Uma Política Industrial para a Era da Globalização 

       nas diversas áreas onde essas iniciativas dependem de metrologia 

• Projetos conjuntos de investigação metrológica (JRP) com a participação de 

Instituições Públicas, Laboratórios de Investigação, Universidades e Indústria 
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EMPIR 

Investigação e desenvolvimento 

• Metrologia fundamental 

• Energia, meio ambiente e saúde 

Inovação relacionada com as necessidades 

industriais   

• Atividades de Normalização  

• Capacity building - desenvolvimento de recursos humanos e 

organizacionais 
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EMPIR 

PRT  –  Project Research Topic (1ª Call janeiro a março de 20XX) 

SRT  –  Selected Research Topic (partnering meetings junho de 

20XX) 

JRP  –  Joint Research Project (2ª Call julho a outubro de 20XX) 

 

• Aprovação dos JRP:  novembro de 20XX 

• Ratificação pelo CC:  dezembro 20XX 

• Contratos:     primavera seguinte 

• Início dos projetos: a partir de junho do ano 

seguinte  
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Projetos em curso dos programas 

anteriores 

 

 iMERA e EMRP 



Mod.FOR.031-01 

49 

2007-2011 (67 M€) 

• Constantes Fundamentais e SI 

• Saúde 

• Comprimento 

• Eletricidade e Magnetismo 

 

2 Projetos com Participação Nacional 

• Breath Analysis como ferramenta de diagnóstico para a deteção 
precoce de doenças -  IPQ 

• Increasing cancer treatment efficacy using 3D brachytherapy 
- ITN 

 

EURAMET-iMERA 
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2009-2017 (600 M€) 
 

22 países 
Compromisso nacional: 840 k€ 

• Projetos conjuntos de investigação metrológica (JRP) com a 

colaboração de Instituições Públicas, Laboratórios de Investigação, 

Universidades e Indústria 

 

Objetivos:  

Acelerar o desenvolvimento de novas capacidades de medição com 
impacto estratégico a nível europeu  

Compromisso de disseminação e aplicação do conhecimento 
gerado junto dos stakeholders 

EURAMET- EMRP 
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EMRP - Grandes Desafios 

Investigação multidisciplinar nas áreas: 

Saúde 

Energia 

Ambiente 

Novas tecnologias 
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2009  

ENG05 Lighting “Metrology for Solid State Lighting” 

(concluído)  

 - IPQ 

2010 (terminam em junho 2014) 

ENV05 OCEAN “Metrology for ocean salinity and acidity” -  

IPQ 

IND04 MetroMetal “Ionising Radiation Metrology for the 

Metallurgical Industry” - ITN     

2011  

HLT07 MeDD “Metrology for drug delivery” -  IPQ 

SIB10 NOTED “Novel Techniques for Traceable 

Temperature Dissemination ” -  IPQ 

SIB06 BioQuaRT Biologically weighted quantities in 

radiotherapy - ITN 

EMRP – JRP em curso com participação Portuguesa 
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EMRP – JRP em curso com participação Portuguesa 

2012 

SIB58 Angles - Angle metrology -  IPQ 

SIB60 Surveying - Metrology for long distance surveying  -  IPQ 

IND57 MetroNORM - Metrology for processing materials with high 

natural radioactivity - ITN 

 

2013 

ENG59 NNL - Sensor development and calibration method for 

inline detection of viscosity and solids content of non-Newtonian 

fluids -  IPQ 
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Outros projetos com participação Portuguesa 

 

NANoREG “A common European Approach to the Regulatory 

Testing of Nanomaterials”  

 

 PToNANO Grant agreement no: 310584 
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•  Metrology for Industry     

•  Research Potential 

http://msu.euramet.org 

Áreas temáticas Call 2014 

EMPIR 
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Call 2014 – SRT aprovados 

• Industry 

SRT-i16 Metrology for magnetoresistive sensor 

applications 

SRT-i19 Metrology for small- and midscale flow devices 

SRT-i25 Industrial standards in the intermediate pressure-

to-vacuum range 

• Research Potential 

SRT-r01 Towards the propagation of ac quantum voltage 

standards 

SRT-r02 Traceable calibration of dynamic weighing 

instruments 

SRT-r03 Absorbed dose in water and air 

http://msu.euramet.org/industry_2014/
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=16&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=16&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=16&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=16&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=16&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=16&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=16&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=19&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=19&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=19&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=19&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=25&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=25&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=25&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=25&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=25&call_id=1&theme=i
http://msu.euramet.org/research_2014/
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=1&call_id=2&theme=r
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=1&call_id=2&theme=r
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=2&call_id=2&theme=r
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=2&call_id=2&theme=r
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=3&call_id=2&theme=r
http://msu.euramet.org/cgi-bin/connections.pl?topic_id=3&call_id=2&theme=r
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Ensaios de Aptidão  

 

Ensaios de Aptidão realizados e que irão ser realizados até 

ao final deste ano:  

 

• Águas Consumo Humano 

• Águas Residuais 

• Emissões Gasosas 

• Azeite 

• Carnes 

• Materiais de Construção (pó de britagem) 
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Comissões técnicas 

As CTR têm como função analisar e debater as várias vertentes da 

qualidade nos laboratórios, num enquadramento temático ou sectorial, 

com vista à prossecução de um conjunto de objetivos, designadamente: 

• acompanhar os trabalhos desenvolvidos nas Comissões EUROLAB e 

nas Comissões Técnicas IMEKO e EURACHEM homólogas; 

• elaborar guias ou outros documentos relevantes para a atividade dos 

laboratórios, os quais devem ser posteriormente sujeitos a uma 

discussão pública; 

• apoiar a RELACRE na estruturação de comparações 

interlaboratoriais; 

• apoiar a RELACRE no desenvolvimento de ações visando a 

disseminação de conhecimento (nomeadamente em seminários, 

encontros e workshops); 

• avaliar as contribuições provenientes da discussão pública dos 

documentos desenvolvidos e estabelecer consensualmente os 

documentos definitivos a submeter à RELACRE para aprovação e 

posterior publicação ou edição. 
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Comissões técnicas 

CT RELACRE  GT´s Observações 

ÁGUAS GT1-Controle da Qualidade 

em Rotina 

  

GT2-Acreditação Dióxido de 

Cloro 

  

GT3-Amostragem Controlo 

da Qualidade 

  

MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

GT2- Agregados- Pó de 

Britagem 

Neste caso temos Ensaios 

Químicos em “Pó de 

Britagem”, mas não existe 

propriamente GT associado. 

 Embora se enquadre no 

âmbito dos AGREGADOS. 
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Comissões setoriais  

Os Encontros de Laboratórios Associados, por setor de atividade, 

dinamizados em 2013 foram, no âmbito do componente associativa, um 

espaço muito importante em termos de aproximação da RELACRE aos 

seus associados, em termos de conhecimento dos problemas inerentes 

a cada setor, com vista à defesa dos seus interesses no contexto 

institucional, como, também, dos Associados entre si, em termos de 

partilha de preocupações e constrangimentos inerentes ao setor de 

atuação, quanto a: Relações com a Entidade Acreditadora; Ética, Política 

de Auditorias, Acreditação Flexível, Custos de Acreditação e Preços de 

Prestação dos Serviços pelos Laboratórios, entre outros. 

Foram assim realizados em 2013, 5 Encontros Setoriais de Laboratórios, 

que contaram com a adesão de cerca de 94 entidades Associadas e um 

total de 118 participantes. 
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Comissões Setoriais  

Áreas Data de realização 
Número de 

participantes 

Águas 

(Consumo e Residuais) 
21 de março 28 

Efluentes Gasosos e 

Ar Ambiente 
7 de maio 23 

Calibração 19 de novembro 21 
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Plano de Atividades para 2014/2015 

Mês/Ano Atividade 

Julho 2014 Primeira reunião da CT05 

Elaborar guias ou outros documentos relevantes nesta área 

- Cálculo de incertezas (folheto) 

- Folheto com a Unidades SI e constantes CODATA   

   Planear Workshop 

 Janeiro 2015  Plano das atividades 2015 

 Maio 2015  Reunião informações EURAMET e CCQM 

   Ligações com a Sociedades Científicas: SPQ; SPMet; 

EURACHEM; EUROLAB 

   Troca de informação/conhecimento com eventual congénere da 

Relacre em Espanha e CPLP (Comunidade de países de língua 

portuguesa  

Envolvimento da Relacre nas CT da normalização na área da 

química 

Envolvimento desta CT com as CT da Biologia e da Saúde 
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Obrigada pela atenção 
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