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1| Objetivo e âmbito 

Um equipamento tem um ciclo de vida útil, desde que é colocado ao serviço até ser 

desativado, durante o qual se pretende que execute as suas funções com a qualidade 

requerida e previamente definida.  

O presente procedimento tem por objetivo estabelecer a metodologia a adotar para a gestão 

da vida útil dos equipamentos, assegurando o seu correto funcionamento, bem como definir 

as responsabilidades associadas.  

As regras definidas no presente procedimento aplicam-se a todos os equipamentos utilizados 

para a investigação (incluindo para o desenvolvimento de teses de mestrado) nos diversos 

laboratórios de investigação da EGAS MONIZ e sujeitos a controlo. Excluem-se deste 

procedimento os equipamentos utilizados apenas para lecionar as aulas práticas de 

laboratório. 

 

2| Acrónimos e definições 

CC - Certificado de Calibração  

EMA - Erro Máximo Admissível 

RE - Relatório de Ensaio 

RL – Responsável de Laboratório ou em quem este delegue as tarefas em questão 

Calibração – operação de comparação entre um instrumento e um padrão com a finalidade 
de detetar os erros. 

Calibração analítica – calibração feita com solução padrão cuja finalidade é definir uma 
curva de resposta. 

Controlo em operação – quando por observação direta se consegue controlar a correta 
execução do ensaio. 

Critério de aceitação – o máximo erro que se admite poder cometer numa medição com o 
equipamento; regra geral é a soma do módulo do erro com o módulo da incerteza. 
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Equipamento de medição - instrumento de medição, software, padrão de medição, material 
de referência ou aparelho auxiliar ou uma combinação desses elementos, necessários à 
concretização de um processo de medição. 

Ensaio – Determinação de uma ou mais características do funcionamento do equipamento.  

Manutenção - Atividades desenvolvidas nos equipamentos de forma a manter os corretos 
padrões tecnológicos e operacionais. 

 

3| Documentos de referência  
 

NP EN ISO 9000:2015 

NP EN ISO 9001:2015 

 

4| Procedimento 

4.1. Aquisição e receção dos equipamentos  

A aquisição de equipamentos é efetuada de acordo com os procedimentos de compras e 

gestão de fornecedores da EGAS MONIZ (ver P.EM.LO.01 e P.EM.LO.02). O serviço de 

Contabilidade emite, nestes casos, uma ficha de imobilizado e é gerada uma etiqueta 

autocolante onde consta um número sequencial atribuído pelo programa (número de 

imobilizado), a descrição do equipamento e a sua localização.  

O Responsável de Laboratório (RL) assegura que a referida etiqueta de imobilizado é 

colocada no equipamento adquirido. Deverá ser solicitada ao serviço de Contabilidade outra 

etiqueta, antes da anterior ficar ilegível. 

Existindo equipamentos que não sejam propriedade da EGAS MONIZ, como por ex. 

equipamentos em regime de leasing, empréstimo, etc., o RL ao qual o equipamento está 

afeto, deve garantir a sua identificação através de colocação de etiqueta disponibilizada 

pelo serviço de Contabilidade. Adicionalmente, deve assegurar-se, pelos seus utilizadores, a 

sua proteção e salvaguarda. Caso o equipamento seja danificado, perdido ou estiver 

inoperacional, esta situação deve ser comunicada por escrito pelo RL, ao respetivo 

proprietário e guardada evidência desta informação. 
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4.2 Base de dados dos equipamentos de medição 

O RL gere e mantém atualizada a base de dados de equipamentos afetos ao seu laboratório, 

no modelo IMP.EM.CiiEM.06_ZZi. 

O RL deverá garantir a existência para cada equipamento de manual de instruções do 

fabricante, declaração de conformidade CE (se existir), garantia, cópia da fatura de compra, 

certificados de calibração e/ou relatórios de manutenção (se aplicável), backup do software 

e dados relevantes adquiridos (se aplicável), documentos que deverão estar disponíveis no 

laboratório.  

 

4.3. Utilização dos equipamentos  

O equipamento do Laboratório apenas pode ser utilizado por pessoal devidamente autorizado 

pelo RL.  

O RL deve solicitar a todos os utilizadores dos equipamentos o preenchimento do Registo de 

Utilização do Equipamento IMP.EM.CiiEM.02_ZZi sempre que os mesmos sejam utilizados. 

 

4.4 Controlo dos equipamentos 

Os equipamentos, dependendo das suas características, podem ser controlados através de: 

› Calibração;  

› Ensaio (ex. estudo de estabilidade e homogeneidade);  

› Calibração analítica / controlo interno com padrões; 

› Manutenção;  

› Controlo em operação. 

A forma de controlo aplicável a cada equipamento é definida pelo RL na base de dados dos 

equipamentos.  

Os equipamentos que pela sua função não têm implicações nos resultados dos ensaios não 

são sujeitos a controlo, pelo que devem ser identificados na base de dados como “sem 

controlo”.  
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4.4.1 Calibração  

A calibração tem como objetivo confirmar e garantir a aptidão de um determinado 

equipamento para efetuar medições com a qualidade requerida. 

As calibrações são realizadas com recurso a entidades externas competentes (i.e. 

laboratórios acreditados) e de acordo com o plano de calibração anual, constante da base 

de dados de equipamentos.  

A seleção do laboratório acreditado é feita de acordo com os procedimentos de compras e 

gestão de fornecedores da Egas Moniz (ver P.EM.LO.01 e P.EM.LO.02). 

Nos casos em que for aplicável, o utilizador estabelecerá os pontos de calibração. Quando 

houver uma Norma que especifique os pontos de calibração, esta deve ser seguida. Se esta 

informação não estiver disponível ou for impossível de prever, o equipamento será calibrado 

na totalidade da sua gama de medição. 

O RL deve assegurar que um novo equipamento, que esteja sujeito a calibração, antes de 

entrar ao serviço é calibrado. A calibração inicial não será feita se o equipamento vier 

acompanhado de um certificado de calibração emitido por uma entidade acreditada. 

A periodicidade para calibração posterior é definida tendo em conta: 

› A experiência do RL em equipamento igual ou em equipamento da mesma família; 

› A indicação do Fabricante. 

Tipicamente, o limite máximo para a periodicidade de calibração é de 1 ano. A data prevista 

para cada calibração, tem uma tolerância de ± 1 mês. O ajuste da periodicidade de 

calibração em equipamentos ao serviço faz-se tendo em conta a sua degradação previsível 

no espaço de tempo entre calibrações. Quando o período de calibração (com a respetiva 

tolerância) expira e a calibração não ocorreu, o equipamento é colocado “Fora de Serviço”. 

No caso de avaria do equipamento e que este seja sujeito a manutenção corretiva, este deve 

ser calibrado após a reparação. Para a aceitação dos certificados de calibração externa dos 

equipamentos, a soma dos módulos do erro e da incerteza deverá ser inferior ou igual ao 

valor em módulo do erro máximo admissível (EMA): 

| erro | + | incerteza |  |EMA| (EMA = Critério de Aceitação) 



 
 
 
 
 

PROCEDIMENTO| Gestão de Equipamentos dos Laboratórios 
de Investigação 

Data| 10/07/2020  Revisão| 00  Código| P.EM.CiiEM.04 
 

 Página 5/9 

  

Na base de dados dos equipamentos o RL identifica os equipamentos sujeitos a calibrações, 

periodicidades e EMA. Os EMA são estabelecidos de acordo com as exigências dos métodos 

analíticos e/ou características dos equipamentos e correspondem ao Critério de Aceitação 

(CA) dos mesmos.  

Os certificados de calibração são analisados, devidamente validados e arquivados pelo RL, 

no laboratório. 

No caso de avaria do equipamento e que este seja sujeito a manutenção corretiva, este deve 

ser calibrado após a reparação. 

 

4.4.2 Estudo de estabilidade e homogeneidade da temperatura 

O estudo de estabilidade e homogeneidade aplica-se a equipamentos em que é necessário 

garantir a estabilidade da temperatura e avaliar a sua distribuição espacial/uniformidade. 

O estudo de estabilidade e homogeneidade é realizado por entidades externas competentes 

(i.e. laboratórios acreditados). 

Na base de dados dos equipamentos o RL identifica os equipamentos sujeitos a ensaios de 

estabilidade e homogeneidade, periodicidades e CA. Os CA são estabelecidos de acordo com 

as exigências dos métodos analíticos e/ou características dos equipamentos. 

Os resultados dos ensaios do estudo de estabilidade e homogeneidade são apresentados no 

Relatório de Ensaio (RE) que é analisado, validado e arquivado pelo RL, no laboratório. 

Equipamentos que não tenham sido submetidos ao estudo de estabilidade e homogeneidade 

no prazo previsto (com a respetiva tolerância de ± 1 mês) são colocados “Fora de Serviço”. 

Os pontos de ensaio serão aqueles em que o equipamento opera.  

Exemplo: Um frigorífico deve manter a temperatura dentro de 5±3ºC, logo será ensaiado na 

temperatura de 5ºC. 

Para a aceitação dos ensaios de estabilidade e homogeneidade de temperaturas aplicam-se 

as seguintes fórmulas: 

Temperatura máxima + | incerteza | ≤ Limite Superior(*) 
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Temperatura mínima - | incerteza | ≥ Limite Inferior(*) 

(*) Limite estabelecido a partir do CA 

 

Exemplo: 37 ± 2 ºC =>  

Limite superior = 37 ºC + 2 ºC = 39 ºC 

Limite inferior = 37 ºC - 2 ºC = 35 ºC 

 

4.4.3 Calibração analítica / controlo interno com padrões 

A calibração analítica / controlo interno com padrões é realizada pelo RL, de acordo com 

instruções específicas que descrevem o modo operativo de cada equipamento sujeito a este 

tipo de intervenção, e com a periodicidade recomendada ou necessária. 

Quando não verificados os CA, o equipamento será colocado “Fora de Serviço”, até à sua 

reparação.  

Os registos referentes às calibrações analíticas serão guardados durante 12 meses. 

 

4.4.4. Manutenção 

Dependendo da tipologia de equipamentos, deve o RL, em conjunto com o responsável da 

Manutenção de Equipamentos, avaliar se o equipamento deve: 

1. Ser controlado por manutenção (sendo referenciado na base de dados como 

“Manutenção”); 

2. Ser sujeito a manutenção preventiva, que pode (ou não) ser realizada pela própria 

equipa interna da Egas Moniz, e se destina apenas a assegurar o bom estado de 

funcionamento do equipamento. 

Esta informação deve ser registada na base de dados, juntamente com a periodicidade da 

sua realização. 

Em qualquer tipo de manutenção são sempre tidas em conta as recomendações do fabricante 

se existirem.  
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As operações identificadas como “Manutenção” são realizadas de acordo com o definido pelo 

RL e são, regra geral, executadas pelos fabricantes ou seus representantes (cujo controlo é 

feito com padrões próprios).  

As manutenções preventivas aplicam-se a equipamentos de uso geral e que não tenham 

influência direta nos ensaios efetuados (por ex.: equipamentos de ar condicionado que 

podem ser mantidos pela própria equipa de manutenção ou empresa externa a contratar).  

A manutenção preventiva do equipamento consta na: 

› Limpeza geral; 

› Lubrificação de peças móveis (quando aplicável); 

› Inspeção visual e correção das deficiências encontradas. 

Se decorrente das operações da manutenção do equipamento for necessário uma reparação 

ou um ajuste, esta deve ser feita de acordo com o Manual do Fabricante. 

 

4.5 Estado de operacionalidade dos equipamentos  

O RL identifica, de forma inequívoca, o estado de operacionalidade do seu equipamento 

(sujeito ou não a calibração), através de uma etiqueta que deve colocar no equipamento. 

As etiquetas são fornecidas pelo Observatório do CiiEM ao RL, que as utilizará mediante as 

necessidades que forem sendo identificadas (ver tabela 1). 

De notar que os resultados das calibrações /ensaios poderão ser aceites com restrições, sendo 

colocadas etiquetas de restrição nos equipamentos. Caso não se verifiquem as condições 

exigidas, serão efetuadas correções se possível. Caso contrário, o equipamento será sujeito a 

manutenção/reparação e posteriormente a nova calibração. 

O RL deve solicitar a todos os utilizadores dos equipamentos o preenchimento do Registo de 

Utilização do Equipamento IMP.EM.CiiEM.02_ZZi sempre que os mesmos sejam utilizados. 

Caso o equipamento apresente um funcionamento anormal, o utilizador deverá informar o 

RL que irá colocá-lo de imediato fora de serviço afixando-lhe a etiqueta “Fora de Serviço”. 

O instrumento só voltará ao serviço depois de reparado/calibrado, se aplicável. Quando não 

for possível colocar o equipamento fora de serviço ou não for imediatamente detetada a 
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origem da não conformidade técnica, o utilizador deve preencher o relatório de ocorrência, 

IMP.EM.CiiEM.14_ZZi, de forma a rastrear a ocorrência detetada. Este procedimento poderá 

implicar a reparação, substituição ou verificação de equipamentos e/ou verificação de 

procedimentos. Seguidamente este impresso deverá ser enviado para a Direção Técnica do 

CiiEM (para o email do Observatório do CiiEM, inesgomes.ciiem@egasmoniz.edu.pt) e para o 

Serviço de Manutenção de Equipamentos (para o email 

manutencaoclinica@egasmoniz.edu.pt). 

 

Tabela 1 - Etiquetas que identificam o estado de operacionalidade dos equipamentos 

Estado de operacionalidade Instrução 

Aprovado para Uso  

(Etiqueta verde) 

 

A validade da calibração dos instrumentos de medição é 
exibida, sempre que fisicamente possível, na própria unidade 
ou, quando impossível, no seu estojo, ou ainda em ambos os 
locais, por intermédio do autocolante onde consta: 

› Número de identificação do equipamento; 

› A data da última calibração;  
› A data da próxima calibração;  
› A identificação do técnico / empresa que executou 

essa calibração.  

A fixação deste selo significa que o instrumento foi 
calibrado e cumpre a especificação exigida para o 
trabalho. 

Calibrar antes de usar 

(Etiqueta amarela) 

 

Nos casos em seja necessário saber o estado de um 
determinado equipamento antes de o usar, e que o RL 
considere que não é aplicável o sistema clássico de 
calibração programada, proceder-se-á a uma calibração 
antes do seu uso. Estes equipamentos serão identificados por 
uma etiqueta autocolante onde consta o Número de 
identificação do equipamento em causa e a indicação de 
“CALIBRAR ANTES DE USAR”. 

 

Não requer calibração 

(Etiqueta azul) 

 

 

Nas unidades em que, pela sua natureza ou pela função que 
desempenham, a calibração não é requerida, é aplicado um 
autocolante onde consta o Número de identificação do 
equipamento e a indicação de “NÃO REQUER CALIBRAÇÃO”. 
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Estado de operacionalidade Instrução 

Uso com restrições 

(Etiqueta laranja) 

 

Se um instrumento de medição, com várias funções ou várias 
gamas estiver inoperacional em uma ou mais delas, mas 
trabalhar corretamente nas outras, poderá ser colocado ao 
serviço com restrições, identificando as situações em que 
estas se aplicam. Neste caso será colocada uma etiqueta 
“USO COM RESTRIÇÕES”. 

Fora de serviço 

(Etiqueta vermelha) 

 

OS equipamentos que por qualquer motivo estejam 
impedidos de ser utilizados exibirão uma etiqueta 
autocolante “FORA DE SERVIÇO”. 

 

NOTA: Nas micropipetas, ou outros equipamentos de pequena dimensão, em que não é viável a colocação de mais 

do que uma etiqueta, é colocada a etiqueta que identifica o estado operativo do equipamento, e caso exista 

restrição, esta é devidamente sinalizada. 

 

4.6. Equipamento em fim-de-vida 

A comunicação para abate de equipamento em fim-de-vida deve ser feita pelo RL à 

contabilidade, em impresso próprio “IMP.EM.LO.21_ZZi - Comunicação de equipamentos para 

abate”, indicando o tipo de equipamento, marca, modelo e n.º de série bem como o n.º da 

ficha que lhe foi atribuída pela contabilidade. 

 

5| Implementação e manutenção da informação 

Trinta dias após a implementação deste Procedimento e periodicamente, concretamente de 

01 a 31 janeiro e de 1 a 31 julho de cada ano, o RL deve enviar a base de dados de 

equipamentos afetos ao seu laboratório, modelo IMP.EM.CiiEM.06_ZZii, devidamente 

atualizada para o email da Direção Técnica do CiiEM (para o email do Observatório do CiiEM, 

inesgomes.ciiem@egasmoniz.edu.pt). 

 

ZZi – Índice de Revisão 
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