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EURAMET e.V. e os Programas Europeus de Investigação 
Metrológica

Ficha de informação
Metrologia e a EURAMET
 A Metrologia é a ciência e aplicação da medição. Uma contribuição fundamental das 

organizações de metrologia é a cadeia de rastreabilidade em relação às normas de medição 
mais elevadas, o que assegura a confiança em todos os resultados da medição.

 A nível mundial há cinco organizações regionais de metrologia (ORM) que preservam a
cadeia de rastreabilidade em relação às unidades normativas com comparações 
permanentes, tal como foi acordado inicialmente em 1875! 

 As instituições nacionais de metrologia designadas de 37 países europeus fundaram a
EURAMET e.V., com o primeiro programa europeu de investigação metrológica a ser 
criado em 2007.

O Programa Europeu de Investigação Metrológica (EMRP) em curso
 Durante o seu período de existência de 7 anos, o EMRP irá financiar mais de 20 projetos

de investigação (340 milhões de euros) e cerca de 330 bolsas de investigação em áreas
como as seguintes:

 A Metrologia na saúde melhora os cuidados de saúde (p/ex. graças à deteção precoce de 
doenças) e a proteção dos doentes (p/ex. da radiação) e promove a competitividade das 
indústrias e serviços europeus correlacionados.

 A Metrologia na energia apoia a implantação bem-sucedida duma rede de eletricidade 
inteligente na Europa ou melhora a eficiência das centrais elétricas tradicionais, com um 
impacto considerável na redução do consumo de energia e na redução das emissões. 

 A Metrologia no ambiente abrange medições baseadas no espaço que são coerentes para 
permitir a comparação com dados compilados de outras fontes. As medições da salinidade 
permitem aos cientistas compreender melhor os padrões de circulação dos oceanos. 

O novo Programa Europeu de Metrologia para a Inovação e Investigação (EMPIR)
 Nos programas de investigação ocorre uma cooperação sempre crescente entre os países 

europeus. No EMPIR irão participar 28 países, dos quais 23 Estados-Membros e 5 não-
membros da UE.

 Os temas abordados incluem a investigação fundamental, desafios importantes na energia, 
ambiente e saúde, indústria e inovação, normalização e criação de capacidades. 

 O EMPIR visa aumentar a aceitação industrial e melhorar o nível de normalização e é 
subjacente a uma paisagem integrada da metrologia europeia. 

 Propôs-se para o EMPIR um orçamento de 600 milhões de euros. Uma parte da
contribuição da UE, 90 milhões de euros (30% da contribuição da UE), está reservada a
instituições não metrológicas. Os Estados-Membros irão pagar e assumir a execução do
programa (com um pagamento em espécie de 30 milhões de euros).
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Por favor contacte o presidente da EURAMET, Dr. Kamal Hossain, National Physical 
Laboratory (Laboratório Nacional de Física - NPL), Reino Unido, pelo telefone: +44 20 8943 
6024 ou pelo e-mail: chairperson@euramet.org para obter mais informações ou visite o site 
EURAMET em www.euramet.org.


