GESTÃO METROLÓGICA DE
EQUIPAMENTOS
Objectivos gerais:
O curso tem por objectivo fornecer as
ferramentas necessárias para a gestão
metrológica de equipamento num
laboratório, de acordo com os requisitos
do referencial normativo NP EN ISO/IEC
17025:2005.
Objectivos específicos:
Os formandos deverão ficar aptos a:
▪ Conhecer a terminologia na área da
metrologia;
▪ Gerir planos de calibração e definir
critérios de aceitação;
▪ Avaliar certificados de calibração do
equipamento;
▪ Saber gerir eficazmente o sistema
documental do equipamento do
laboratório de acordo com as
exigências da norma NP EN ISO/IEC
17025:2005.

GESTÃO METROLÓGICA
DE EQUIPAMENTOS

Destinatários:
Este curso destina-se a responsáveis de
laboratórios, gestores da qualidade e
técnicos
encarregues
de
gerir
metrologicamente o equipamento dos
seus laboratórios.

CONTACTOS:
Engª Alice Mosca
Telem.+ 351 968033799
alice.mosca@aim-consultoria.com

Lisboa, 27 de Março de 2019

www.aim-consultoria.pt

FORMADORA:

PROGRAMA DA ACÇÃO DE
FORMAÇÃO
▪

Terminologia

fundamental

Doutora Ana Pires da Fonseca
em

Metrologia
▪ Vocabulário

internacional

de

metrologia – VIM 2012
▪

Gestão de equipamento
▪ Método

para

estabelecer

"Critérios de Aceitação"
▪ Análise

e

Aprovação

de

Certificados de Calibração ▪ Determinação de Periodicidades
de Calibração
▪ Estrutura

Documental

para

Gestão do Equipamento de
acordo com a NP EN ISO/IEC
17025:2005
▪

Análise de Casos Práticos

GESTÃO METROLÓGICA DE
EQUIPAMENTOS

Engenheira e Mestre em Engenharia
Física, pela FCT/UNL. Doutoramento
em Engenharia Física, domínio
Engenharia Mecânica pela FCT/UNL.
Exerce funções como Técnica
Responsável, gestora do sistema de
gestão e auditora interna no laboratório
de calibrações e ensaios - Metrovac.
Professora Auxiliar convidada em
diversas entidades do ensino superior.
Investigadora no centro de investigação
CEFITEC onde tem desenvolvido
trabalho no âmbito da tecnologia e
Metrologia de baixas pressões (vácuo),
caracterização de microfluxos, sistemas
de calibração de fugas de referência,
ensaios não destrutivos por
espectrometria de massa"

Data

Preço

Lisboa, 27 de
Março de 2019

150 € + IVA

Entidade proponente:
Nome do formando:
Função:
Formação académica / Formação profissional:
Endereço:

Telefone e e-mail:
NIF

Método de pagamento:
Cheque à ordem de A. I. Mosca, Unipessoal Lda
Numerário
Transferência bancária (NIB: 0035 0388 00001021230 84 )
(N.º do cheque)

(Banco)

(Assinatura)

LOCAL DA FORMAÇÃO:
AIM

Rua Leopoldo de Almeida, nº9 A/B,
1750 - 137 Lisboa
(Inserido na associação Raízes, nas traseiras do
Centro Comercial do Lumiar)
HORÁRIO:
9.30-13.00 e 14.00-17.30
Inscrição a enviar para:
info@aim-consultoria.com
Ou através do site:
http://www.aim-consultoria.com

