
WEBINAR 
NORMALIZAÇÃO EM NANOTECNOLOGIAS 

13 maio 2021 

 

O Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica promove, com a colaboração da Comissão Técnica de Normalização - CT 194, 

um webinar sobre Normalização em Nanotecnologias a ter lugar no próximo dia 13 de maio, entre as 17 e as 19 horas via Zoom 

O âmbito de atuação da CT 194 é o da normalização na área das nanotecnologias incluindo o estudo, caracterização, manipulação e 

controlo dos materiais e processos à escala nanométrica, predominantemente com uma ou mais dimensões inferiores a 100 nanómetros, 

limiar abaixo do qual as propriedades e os fenómenos dependentes do tamanho e da estrutura permitem novas aplicações. Inclui-se a 

aplicação das propriedades dos materiais à escala nanométrica, distintos dos associados a átomos ou moléculas individuais, ou 

extrapolados a partir de tamanhos maiores do mesmo material, de modo a desenvolver materiais, equipamentos ou sistemas 

melhorados devido a essas novas propriedades. 

As nanotecnologias estão hoje na vanguarda do desenvolvimento de novos materiais, com novas propriedades e novas aplicações, e a 

sua normalização constitui um instrumento fundamental para assegurar a qualidade, o controlo da toxicidade, uma adequada avaliação 

de riscos e a segurança das tecnologias associadas e dos seus produtos. 

O Colégio de Engenharia Química e Biológica aceitou associar-se à CT 194 na promoção desta sessão, com o objetivo de proporcionar 

aos membros da nossa Ordem uma oportunidade para obterem informação relevante e atual numa área que faz parte do “estado da 

arte” tecnológico. 

 



 

PROGRAMA DO SEMINÁRIO: 

17h00: Abertura  

Engº Carlos Mineiro Aires, Bastonário da Ordem dos Engenheiros;  

Dra. Maria João Graça, Diretora do departamento de Normalização do Instituto Português da Qualidade 

Engº António Gonçalves da Silva, Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica  

 

17h30: Normalização em Nanotecnologias  

❖ Apresentação da Comissão Técnica de Normalização - CT 194 

Luís Almeida (Presidente da CT194); Ana Rita Alberto (Secretária da CT194) 

❖ Atividades desenvolvidas pelas 4 Subcomissões (SC) 

SC1 – Nádia Vital; SC2 – Pedro Santos (a confirmar); SC3 – Luís Almeida; SC4 – Emília Telo 

❖ A importância da normalização em nanotecnologias para as empresas 

Smart Inovation (Mário Brito, Diretor Comercial) 

❖ Novos documentos normativos CEN/CT 352 no âmbito do mandato Europeu M/461 

Luís Almeida 

18h30: Debate 

19h00: Encerramento              

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

Preço: Grátis (membros ou não membros), mas requerendo inscrição no SIGOE 


