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GESTÃO DE
EQUIPAMENTOS E

CALIBRAÇÕES

Mais do que um requisito normativo, a gestão de equipamentos
é uma atividade dos laboratórios que tem por objetivo não só
manter o equipamento em boas condições de utilização
garantindo a aptidão para o uso, mas também garantir que os
mesmos conferem exatidão e fiabilidade dos resultados nas
medições.

O plano de calibração dos equipamentos faz parte do processo
de gestão de equipamentos, onde é importante definir os
critérios de aceitação dos mesmos, tendo em conta a sua
aptidão para o uso, assim como os critérios de aceitação de
certificados de calibração que eles possuem.

Competências que lhes permitam realizar: a gestão de
calibrações, a definição de critérios de aceitação dos
equipamentos, a elaboração e gestão do plano de
calibrações/verificações dos equipamentos e também a
interpretação e validação dos certificados de calibração.

AO FREQUENTAR A FORMAÇÃO OBTERÁ:

DESTINATÁRIOS
Técnicos e chefias intermédios.
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FORMADOR:
Eng.ª Mª João 
Ferreira

Engenheira da Qualidade
pelo Durham College
Canada.

Desempenhou funções de
Direção de Excelência
Operacional, Gestão de
Projetos de Melhoria
Contínua, Direção de
Produção e Direção de
Qualidade em diversas
indústrias nacionais e
internacionais.

Six Sigma Black Belt.



"Formação
especializada,

atualizada e
perfeitamente
enquadrada na

realidade
operacional da sua

empresa!"

IIdentificar as etapas do processo de gestão de
equipamentos/calibrações;
Definir um plano de calibração para equipamentos;
Definir o Valor Máximo Admissível para o equipamento (VMA);
Interpretar e validar certificados de calibração de equipamentos;
Controlar a sua aptidão ao uso dos equipamentos, permitindo
detetar atempadamente avarias ou falhas;
Compreender a principal terminologia utilizada no Vocabulário
Internacional de Metrologia (VIM).

Ao participar nesta acção, o formando irá adquirir
conhecimentos para: 

OBJETIVOS 
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CONTEÚDOS ABORDADOS

Módulo 1

Conceitos fundamentais
Objetivos da calibração
Equipamentos sujeitos a calibração
Calibração vs verificação
Erro do equipamento

Módulo 2

Gestão de equipamento
Plano de calibração
Verificações internas
Critérios de aceitação de equipamentos

Módulo 3

Certificados de calibração
Interpretação e validação dos certificados
Rastreabilidade
Informação e registos dos equipamentos


