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O IPQ é um Instituto Público, constituído

em julho de 1986, integrado na

administração indireta do estado e sob a

superintendência e tutela do Ministério

da Economia.

IPQ – Natureza Jurídica

IPQ é dotado de autonomia administrativa e financeira e possui 

bens próprios

(Decreto-Lei nº 71/2012, de 21 março  e Portaria nº 23/2013,  de 24 janeiro)
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IPQ – Estrutura Organizacional

CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO

Departamento Jurídico

(NJURI)

DEPARTAMENTO DE 

ASSUNTOS EUROPEUS E 

SISTEMA PORTUGUÊS DA 

QUALIDADE

(DAESPQ)

DEPARTAMENTO

METROLOGIA

(DMET)

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL

(DAG)

• UNIDADE LABORATÓRIO 

NACIONAL DE METROLOGIA

(LNM)
• UNIDADE DE METROLOGIA 

LEGAL (UML)

• MUSEU

UNIDADE FINANCEIRA E

PATRIMONIAL

(UFP)

Gestão da Qualidade

(GQ)

Secretariado

DEPARTAMENTO DE

NORMALIZAÇÃO

(DNOR)

UNIDADE DE PRODUÇÃO 

TÉCNICA E VENDAS 

(UPTV)
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O SPQ segue princípios, regras e procedimentos aceites internacionalmente: 

• Dinamizando a Qualidade em Portugal;

• Assegurando a coordenação de três subsistemas:

Normalização - Qualificação - Metrologia

com vista ao desenvolvimento sustentado do país e ao aumento da 
qualidade de vida da sociedade em geral.

IPQ – Coordenação do SPQ
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INSTITUT0 
PORTUGUÊS

DA QUALIDADE

METROLOGIA
•Científica
•Aplicada
•Legal

NORMALIZAÇÃO
•Organismo Nacional 

de Normalização
•Organismos Sectoriais

(ONS)

QUALIFICAÇÃO
Acreditação (IPAC)
• Laboratórios; Organismos de inspeção

• Organismos de Certificação

Certificação
• Organizações; Produtos; Pessoas
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c Realizar os padrões nacionais das unidades de medida 

c Participar em comparações internacionais

c Participar em projetos de desenvolvimento metrológico

l Elaborar legislação metrológica e promover a sua aplicação 

l Aprovar modelos de instrumentos de medição 

l Qualificar e acompanhar entidades para a realização de operações de 
controlo metrológico

l Realizar ações de formação na área de controlo metrológico

a Dar rastreabilidade aos padrões de referência de outros laboratórios 
nacionais e outra instrumentação (calibrações e verificações metrológicas) 

a Realizar comparações nacionais

A METROLOGIA é a ciência da medição

• Inclui as unidades de medida, os seus padrões e os instrumentos 
de medição, bem como todas as questões teóricas e práticas 
relacionadas com as medições

• 3 vertentes principais na metrologia

Científica Legal Aplicada

Ciência base para praticamente todas as áreas da 
atividade humana 

• Indústria, saúde, energia, meio ambiente, 
segurança, transportes ….

Onde são necessárias medições exatas e geradoras de 
confiança para o utilizador
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Missão da Metrologia

• Assegurar a Exatidão e a Rastreabilidade das medições em território

Nacional, tendo como objetivo a soberania dos Padrões Nacionais de

medida e efetuar o Controlo Metrológico dos instrumentos de medição,

de modo a satisfazer as necessidades da indústria nacional e da sociedade

em geral.

• Ser o suporte de competitividade nacional e o bem-estar dos cidadãos

através de uma infraestrutura metrológica tecnologicamente avançada;

• Ser uma entidade de referência nacional na rede metrológica europeia em

desenvolvimento, contribuindo para a liderança Europeia no âmbito da

economia mundial.
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Subsistema Nacional de Metrologia

IPQ
Laboratório Nacional de 

Metrologia 

Metrologia 
Ciientífica

LNM
IPQ – LNM

DI 
IST/CTN - LMRI

Metrologia 
Aplicada

Laboratórios 
Nacionais

52 Laboratórios 
de Calibração 
Acreditados
(em 19 domínios)
IPAC - ISO/IEC 
17025:2005

Metrologia Legal 

IPQ

2       Direções Regionais   
Regiões Autónomas

108   SMM & SCM
66     OVM
538   R&I  de IM
8       Organismos Notificados

Total 722
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Convenção do Metro 
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1875 - Portugal assinou a Convenção do Metro 
grupo de 17 países signatários

2ª CGPM - 1895

H. de Macedo – Delegado Português

• Estabelece o quadro para a 
colaboração global na ciência 
da medição e suas aplicações 
aos setores da industria, do 
comércio e da sociedade 

• Objetivo - Uniformidade 
Mundial de Medição
continua tão importante hoje 
como era em 1875
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Convenção do Metro

Cópia n° 10 do metro e do quilograma-

pradrão, atribuídos a Portugal
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Convenção do Metro 

14 de Outubro de 1999         21ª CGPM

Acordo de Reconhecimento Mútuo (CIPM-MRA)

Reconhecimento e equivalência dos padrões e dos 
certificados de calibração dos países-membros

desde que 

• ….. participem em comparações interlaboratoriais regulares

• ...... e tenham implementados Sistemas de Gestão da Qualidade 
segundo as normas internacionais aplicáveis
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Convenção do Metro

� A adoção de um Sistema de Unidades de medida

Sistema Internacional de Unidades (SI) - 1960

Esse sistema compreende:

� A existência de uma infra-estrutura denominada Laboratório

Nacional de Metrologia (LNM) em cada país, para

desenvolver, manter e disseminar os padrões nacionais de

medida apropriados às respetivas necessidades nacionais
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Redefinição do SI

� quilograma - constante de Planck h

� kelvin - constante de Boltzmann k 

� ampere  - carga elementar e

� mole - constante de Avogadro NA

• Metrologia baseia-se em padrões universais e imutáveis

independentes do tempo e do espaço

• Redefinição do SI, prevista para 2018 - unidades de base 

do SI definidas através de constantes físicas e atómicas, realizadas

através de efeitos quânticos
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24ª CGPM - SI

Para as sete unidades de base do SI | constantes fundamentais 

segundo   |   frequência da transição hiperfina no estado fundamental do átomo de 

césio 133 ∆ν(133Cs)hfs é exatamente 9 192 631 770 hertz, Hz 

metro   |   velocidade da luz no vazio é exatamente 299 792 458 metros por 

segundo, m·s-1

quilograma   |   constante de Planck h é exatamente 6,626 06 X ×10-34 joule segundo, 

J·s 

ampere   |   carga elétrica elementar e é exatamente 1,602 17 X × 10-19 coulomb, C 

kelvin   |   constante de Boltzmann k é exatamente 1,380 65 X × 10-23 joule por

kelvin, J·K-1

mole   |   constante de Avogadro NA é exatamente 6,022 14 X × 1023 por mole, mol-1

candela   |   eficácia luminosa de uma radiação monocromática de frequência 

540 × 1012 Hz é exatamente 683 lumen por watt, lm·W-1
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� A existência de uma infra-estrutura denominada Laboratório

Nacional de Metrologia (LNM) em cada país, para

desenvolver, manter e disseminar os padrões nacionais de

medida apropriados às respetivas necessidades nacionais

Convenção do Metro

� A adoção de um Sistema de Unidades de medida

Sistema Internacional de Unidades (SI)

Esse sistema compreende:
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Departamento de Metrologia
• Metrologia Científica 

• Metrologia Aplicada 

• Metrologia Legal

• Museu de Metrologia

• 3,5 M€ de Receitas Correntes

• 722 Entidades Qualificadas para o 
Controlo Metrológico Legal

• 300 Clientes de Metrologia Aplicada

• 21 Aprovações de Modelo

• 39 Diplomas Regulamentares em Vigor

• Museu: espólio 3 000 peças e 
documentos; 

• 1964 Visitantes Museu (ensino básico)

• 52 Domínios laboratoriais

• 31 Técnicos (85 % com grau universitário)

• 2 200 m2 Laboratoriais 

• 1 394 Calibrações

• 160 Preparações e Certificações de 
Materiais de Referência

• 1050 Verificações de Controlo Metrológico

• 183 Capacidades de Medição e Calibração 
21 Matrizes 

• 150 Comparações Interlaboratorias
Internacionais e 102 Nacionais
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LNM

���� Realizar os Padrões Nacionais das 
Unidades de Medida

���� Participar Comparações Internacionais

���� Participar Projetos I&D 

(EMRP e EMPIR)

���� Assegurar a Rastreabilidade dos 
Padrões de Referência dos Laboratórios 

Acreditados  

���� Promover e Realizar Comparações 
Nacionais

���� Sistema Gestão da Qualidade 
em conformidade ISO/IEC 

17025 e Guia ISO 34

���� Representação Internacional 
e Cooperação

Metrologia Científica e Aplicada
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LNM

CMC

Serviços

REPRESENTAÇÃO 
BIPM & 

EURAMET

Disseminação 
Científica

Comités 
Técnicos

Auditorias

Comparações

Interlaboratoriais

Projetos
I&D

Projetos 
Cooperação

Metrologia Científica e Aplicada



Padrões Nacionais realizados no IPQ-LNM 

As sete unidades base do SI 

metro quilograma     segundo    kelvin

ampere        candela mole

Algumas unidades derivadas

pascal newton radiano      volt ohm

metro cubico etc…
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Metrologia Legal
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� Controlo Metrológico dos Instrumentos de Medição e a aplicação de

Diretivas e Regulamentos relacionados com as medições e a
qualificação de Organismos de Verificação Metrológica (OVM).

� Está relacionada com a exatidão das medições quando estas têm influência na

transparência das transações comerciais, na saúde, na proteção do ambiente, na

segurança e na área fiscal.

A Metrologia Legal

Transações comerciais
Operações fiscais 

Segurança 

Proteção do Ambiente
Saúde
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• Atividades de Aprovação de Modelo e Exame de Tipo de Instrumentos 

de Medição

• 1as Verificações, Verificações Periódicas e Verificações Extraordinárias

• Qualificação de Entidades 

Verificadoras (OVM) e de 

Instalação e Reparação de 

Instrumentos de Medição.

A Metrologia Legal
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A Metrologia Legal

Controlo Metrológico: Alcoolímetros e Cinemómetros - IPQ

Decreto-Lei nº 44/2005, de 23 de Fevereiro:

Artigo 27º do Código da Estrada Artigo 81º. do Código de Estrada 

Excesso de velocidade Influência de álcool

≈ 700 Alcoolímetros  no Laboratório de Química – Física 

≈ 120 Cinemómetros no Laboratório de Fotometria, Radiometria e Radiofrequência 
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Símbolos do Controlo Metrológico
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A Metrologia na Engenharia

Mecânica 

Química 

Física

Informática 

Naval

Civil, 
Arquitetura e 

Geodesia

Espacial 

Eletrotécnica e 
de 

Computadores
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Sistema de Medição

Sensor Amplificador

Condicionador
Sinal

Controlador

Parâmetros de Influência

ADC

Procedimento

Reistência  de  1 ΩΩΩΩ , T homas, s/n=1799595, T=23°C

y = -1,4530E-05x - 6,3141E+00

R2 = 1,1280E-02

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

29-Mar-86 22-Abr-89 16-Mai-92 10-Jun-95 04-Jul-98
Data

LME BIPM Linear (BIPM)

A Metrologia na Engenharia
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Química

A Metrologia na Engenharia

• Sensores químicos permitem a avaliação em 
tempo real da Qualidade da Água, Ar 

análises de hidrocarbonetos na água e no vapor do 
solo permitindo medidas em água subterrânea e 
superficial, composição gasosa de solos 

• Nano sensores integrados aos têxteis →
deteção e proteção biológica/química

fato de natação com sensores  - analisa parâmetros 
biomecânicos, fisiológicos e de desempenho de nadadores: ritmo 
cardíaco, atividade muscular, acelerações dos membros, pressão 
palmar, temperatura timpânica, frequência respiratória e a 
posição do nadador
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Engenharia Civil

A Metrologia na Engenharia

Sensores que Mudam de Cor – monitorização

estrutural, utiliza uma película que vai variando diferencialmente de 
cor em função da pressão exercida ao longo da superfície do objeto 
em que é aplicada 

Sensores Elétricos (extensómetros de resistência, LVDT, corda vibrante, 
piezoelétricos, termopares)

• utilizados na medição de grandezas 

como deformação, deslocamento, 

inclinação, temperatura 
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Engenharia Civil

A Metrologia na Engenharia

Sensores de fibra ótica - sensores de Bragg → aplicados na 

monitorização de pontes e barragens, permitindo obter informação 

acerca do seu comportamento ao longo do tempo
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Mecânica

A Metrologia na Engenharia

Metrologia Dimensional 

• Blocos-padrão
• Interferómetros
• Medição de coordenadas
• Paquímetros ……

Medição de grandezas na área

• Massa
• Força
• Pressão
• Densidade
• Vibração
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A Metrologia na Engenharia

Sensores e inteligentes 
• nanotecnologias e biotecnologias integradas, recolha de 

sinais e seu processamento 
• possibilitar o fabrico de materiais mais leves, resistentes e 

programáveis e com menor consumo energético

Medição à escala Nano

Realização da definição do metro
comprimento de onda no vazio λ, de uma onda plana eletromagnética de frequência f , obtido a partir da medição de f utilizando a 

relação λλλλ = c0 / f
Incerteza relativa de calibração  ≈ 10-11

metro (m) - Unidade de Base do Sistema Internacional da Grandeza Comprimento

O comprimento do trajeto percorrido pela luz, no vazio, durante um intervalo de tempo  de 1/299 792 458 do segundo.

(17ª CGPM, 1983) 
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A implementação de fontes e de detetores monofotónicos tem 
possibilitado o desenvolvimento de uma nova tecnologia 
quântica, baseada em tecnologias de ótica quântica 

Física - Aplicações LASER

A Metrologia na Engenharia

• LIDAR (Light Detection And Ranging): tecnologia ótica de 

deteção remota que mede propriedades da luz refletida de modo 

a obter a distância e informação de objetos → medição de 

distâncias em geodesia, em estudos atmosféricos, telemetria ou 

identificação de alvos no setor militar

• RADAR (Radio Detection And Ranging):

deteção objetos a longas distâncias
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Física - Aplicações LASER

A Metrologia na Engenharia

Militar e Defesa  
• Laser e dispositivos de elevada potência utilizados 

para afetar, por ação direta, os alvos e levar 
à sua destruição

• Marcação de alvos
• Sistemas de defesa contra mísseis, foguetes 

e morteiros

Segurança - Imagens holográficas de 
identificação  e segurança
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Códigos de Barras
• Tecnologia de leitura de códigos de barras 

generalizados a variados tipos de identificações

Telecomunicações
• Lasers ultravioleta para fabricar 

microestruturas eletrónicas - chips de 
computador

• Lasers de díodo de pequenas dimensões 
- telecomunicações de banda larga 
através de fibras óticas

A Metrologia na Engenharia
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EMPIR - Programa Europeu para a Inovação 
e a Investigação em Metrologia

Projetos de I&D Europeus
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EMPIR - Programa Europeu para a Inovação e a Investigação 
em Metrologia

� Investigação e desenvolvimento

• Metrologia fundamental

• Energia

• Meio ambiente

• Saúde

� Inovação relacionada com as necessidades industriais 

• Atividades de Normalização

• Capacity building - desenvolvimento de recursos humanos e 
organizacionais
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• ENG05 Lighting - Metrology for Solid State Lighting (IPQ)
Contribuiu para a implementação em grande escala e aplicação de SSL e 
para poupança de energia através do desenvolvimento, validação e 
divulgação de metrologia adequada para a caracterização inequívoca de 
produtos de iluminação de estado sólido

• ENG62 MESaIL - Metrology for efficient and safe innovative 
Lighting

Estudo e desenvolvimento da metrologia de OLED / matrizes 
OLED e SSL pulsada e satisfazer as necessidades metrológicas 
para sistemas LED nano-estruturados e flexíveis.

OLED (organic light-emitting diode) em que a camada de emissão eletroluminescente é um filme 
orgânico que emite luz em resposta a uma corrente elétrica. Esta camada de semicondutor 
orgânico fica situado entre dois elétrodos (1 transparente)  - usados em écrans digitais 

EURAMET - EMRP

Projetos de I&D
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• SIB58 Angles - Angle metrology  

EURAMET - EMRP

Realização prática da mensuranda radiano e a disseminação da unidade: 
desenvolvimento da metrologia angular (autocolimadores, refletores), 
sistemas de posicionamento angular para disseminação da unidade de ângulo 

plano - radiano, através do método da divisão do círculo - incertezas de 
calibração < 0,01 rad  

• SIB60 Surveying - Metrology for long distance surveying  

Melhorar a rastreabilidade e reduzir a incerteza da medição de longas distâncias 

(≈≈≈≈ 600 m) → melhorar a base metrológica de associada à Topografia, 

Geodesia e Ciências da Terra. 

Laser Femtosegundo – Metrologia de Longas Distâncias:
Incerteza ≈≈≈≈ 10-7 para distâncias de 50 m

Projetos de I&D
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EURAMET - EMRP

• SIB02 Comparing clocks across Europe 

Utilização de fibra ótica (em vez de satélites):

Desenvolvimento de métodos para comparar remotamente relógios óticos, 
separados por distâncias de até 1500 km

Objetivo: 
• reduzir a contribuição da ligação por fibra ótica para a incerteza da 

calibração de frequência
• contribuir para a redefinição do segundo e a disseminação do tempo 

atómico através de fibra ótica, contribuindo para backups de sincronismo 
GPS em redes de energia e redes móveis de telecomunicações

Projetos de I&D

Isabel Godinho  IPQ  2015-06-03



4141

EMPIR

• Call 2014 - Research Potential

SRT-r01 Towards the propagation of ac quantum voltage standards:

IPQ + FCT-UNL

SRT-r02 Traceable calibration of dynamic weighing instruments: IPQ 

SRT-r03 Absorbed dose in water and air: IST-LMRI

• Call 2014 - Industry

SRT-i04 Metrology for innovative nanoparticles: FCT-UNL

SRT-i25 Industrial standards in the intermediate pressure-to-vacuum range: 
IPQ + FCT-UNL
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Obrigada pela vossa atenção.
Isabel Godinho – IPQ


