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Entidade privada técnico-científica, 
sem fins lucrativos, de utilidade 
pública, cuja missão é a de 
promover a melhoria contínua, a 
Inovação e a Segurança de Pessoas 
e Bens na Indústria e Serviços, 
tendo presença e vocação 
internacional

SEDE ISQ



O ISQ

Fundado
em 1965

30 +
PARTICIPADAS

Sede em

Portugal



O ISQ

16
laboratórios 
acreditados

13 500 +
cursos de 
formação

145 000 + 
formandos

I&D
400 + projectos internacionais de 

I&D

1.200 + parceiros

1.400 colaboradores
800 em Portugal

55% + 
com formação superior



ENERGIA 

AUTOMÓVEL CONSTRUÇÃO & 
INFRAESTRUTURAS

SECTORES

OIL & GAS INDÚSTRIAS DE 
PROCESSO

ESPACIAL 
E AERONÁUTICA



I & D + I

ENGENHARIA
& CONSULTORIA

ENSAIOS & TESTES

SERVIÇOS

FORMAÇÃO VERIFICAÇÃO 
& SERVIÇOS 
REGULAMENTARES

INSPECÇÕES 
TÉCNICAS



• CONSULTORIA EM SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE

O ISQ NA NANOTECNOLOGIA

Matéria-Prima

Produção

Processamento 

Fim de Vida

Utilização

Montagem



• CONSULTORIA EM SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE

O ISQ NA NANOTECNOLOGIA



A common European approach
to the regulatory testing of
nanomaterials



ABORDAGEM NANoREG



� 14 Países Europeus

� 11 Países da União Europeia
(NL, DE, FR, ES, IT, DK, SE, FI, UK, IR, PT) 

� 3 Países associados (TR, CH, NO)

� JRC ( Joint Research Center)

� Brasil

Em permanente contacto com entidades de 
normalização, metrologia, nomeadamente 

OCDE, ISO, ECHA, CEN.

Em fase de alargamento internacional: Austrália, EUA, China, Rússia, Coreia do Sul

NANoREG

A common European approach to the regulatory testin g of nanomaterials

Uma colaboração entre 61 parceiros de:



PToNANO/NANoREG
Combina:

+ Autoridades 
(reguladores, legisladores)
+ Empresas
+ Cientistas, investigadores

Indústria

Produtos seguros para o 

mercado

(pessoas e ambiente)

Legisladores/Reguladores
Questões, necessidades  e 

feedbacks relevantes para as 

questões regulamentares

Associações, NGOs, 

público em geral e 

outras entidades 

interessadas

Ciência
Produzir evidência científica para 

apoio à legislação/regulamentação

sobre segurança dos 

nanomateriais/nanotecnologias

Safe by Design SOPs

NANoREG

Espelhos

Nacionais do 

consórcio

NANoREG



NANoREG

Objetivos

• A curto/médio prazo: produzir um conjunto de ferramentas de avaliação de 
risco e instrumentos de tomada de decisão, através da recolha de dados e 
realização de avaliações de risco piloto, incluindo a monitorização e 
controlo de exposição, para um número selecionado de NMs usados em
produtos;

• A longo prazo: desenvolver novas estratégias de ensaio adaptados a um 
cada vez maior número de NMs onde muitos fatores podem afetar o seu
impato na saúde e ambiente;  

• Estabelecer uma relação próxima com as autoridades e indústria com vista 
ao conhecimento requerido para uma gestão adequada do risco e a criação
de uma base para abordagens comuns, bases de dados mutuamente
aceitáveis assim como práticas de gestão do risco.



D F NL BE I UK CH

National Advisors

D F NL BE I UK CH

National Advisors

NANoREG
Coordinator

Data platform 
Integrated in 

NANOhub

Working 
Groups 
(WGs)

Knowledge Base (Workpackages 2, 3 and 4)
Supporting Workpackages (1, 5 and 6)

Regulatory
Advisory 

Board

IPR
Advisory 

Board

Global
Advisory Board

NANoREG Consortium

OECD ISO CEN CARACAL SRA ICSU ECHA …….

Global and European Harmonizing, Standardisation and Regulation Institutions

OECD ISO CEN CARACAL SRA ICSU ECHA …….
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NANoREG
TOOL BOX

National
Coordinators

ESTRUTURA GLOBAL



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL   
NANOREG

Working Group 2  Carbon Nano Tubes

General Assembly
(Chair Coordinator)

Coordinator

(Chair Coordinator)

Management 
Committee

(Chair Coordinator)

WP1
Scientific 

answers to 
regulatory

issues

WP2
Synthesis,
supplying

and 
characterization

WP5
Regulatory

risk 
assessment
and testing

WP6
Keeping 

pace with 
Innovation

WP7
Liaisons, 

dissemination, 
exploitation,

communication

WP8
Project 

Management

DG Research and
Innovation

Industry 
Consultation Committee

Scientific and 
Regulatory Advisory 

Scientific and 
Regulatory Advisory 

IPR
Advisory Committee

Working Group 1: Solution strategies answering regu latory demands

Value Chain Projects  defined by WP 1

National Advisory Board

Global (EU-US) 
Community of Research 

WP4
Biokinetics
and toxicity

testing in vivo

WP3
Exposure
through
life cycle
analysis



� Produtos e processos seguros

� Processos “Safe by Design”

� Respostas a questões regulamentares

� Caixa de ferramentas – “Tool Box”

� Guidelines de ensaio

� SOPs  - Procedimentos de Operação Standard

� Materiais de referência

RESULTADOS

Current situation

R&D Safety MarketR&D Safety Market

Safety integrated in R&D MarketSafety integrated in R&D Market

Near future (REACH)

Future, responsible implementation

SafetyR&D Market SafetyR&D Market



• NANoREG é “orientado pela procura“ – demand driven (“Perguntas e Necessidades" dos
decisores políticos, da indústria e dos legisladores)

• 1ª fase: Identificação das questões mais urgentes do ponto de vista dos “stakeholders”

• Mapeamento e análise de lacuna de conhecimento

• Resultaram 16 questões-chave que constituem as linhas de orientação do projecto

N.º Key questions from a regulatory perspective

1

Measurement and characterization - Identification: How can MNMs be identified according to the EC

recommendation for a definition of MNMs and for regulatory purposes (i.e. the implementation of the

EC definition in e.g. REACH, CLP, cosmetics, novel food, etc.), including other jurisdictions (global

harmonisation)? Can we develop robust measurement protocols which enable assessment of whether

a NM falls under, or not, the EC definition? Are there robust measurement protocols available (and for

which matrices) that enable identification?
… …

RESULTADOS WP1

Exemplo



� As questões/necessidades regulatórias mais relevantes encontram-se relacionadas com

três lacunas do conhecimento:

a) Características que influenciam o risco dos nanomateriais na saúde humana e no

ambiente;

b) Métodos normalizados para determinar essas características;

c) Abordagens e estratégias específicas de avaliação do risco.

Pela análise das 16 questões, tornou-se claro que existe falta de dados fiáveis sobre a

exposição, a cinética e toxicidade de NMs bem caracterizados, para o desenvolvimento de

abordagens e métodos de verificação/validação específicos para os nanomateriais.

RESULTADOS WP1



• Garantir a produção de dados válidos , i.e, a 
reprodutividade e comparação de dados para 
utilização durante e depois do projeto NANoREG.

O GD incluí:

� nanomateriais de maior interesse para a 
indústria, selecionados para estudo (+ 42 
nanomateriais adicionais)

� protocolos de dispersão e SOPs a seguir;
� requisitos mínimos  exigidos na caracterização

dos nanomateriais a serem aplicados nos estudos 
in vitro, in vivo e eco-toxicológicos, no âmbito do 

NANoREG.

� Benchmark para SOPs específicas.

RESULTADOS WP1

NANoREG Guidance Doc – contexto regulamentar



MATERAIS SELECIONADOS



http://www.ptonano.pt



NANoREG/PToNANO

Oportunidades

� Posicionar Portugal no contexto europeu relativamente à temática da
Segurança, na produção e utilização de nanomateriais, com enfoque em
matérias de legislação e regulamentação;

� Sensibilizar a sociedade portuguesa para os benefícios dos Nanomateriais e
sua utilização segura e responsável;

� Colocar a Nanotecnologia como prioridade na agenda nacional da
Investigação e Desenvolvimento, pelas suas importantes implicações
económicas e sociais;

� Preparar as empresas nacionais do Setor para a regulamentação futura do
mercado;



PToNANO

Plataforma de colaboração estabelecido entre 4
entidades nacionais (1 privada e 3 públicas) com
competências complementares.

Instituto de Soldadura e Qualidade

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.

Instituto Português da Qualidade

Direção-Geral da Saúde

Coordenador nacional



INTERVENÇÃO PToNANO



OBJETIVOS PToNANO
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REALIZAÇÕES  PToNANO

Em curso

http://www. ptonano.pt

CT 194 - Nanotecnologias

Espelho da CEN/TC352 e da ISO/TC 229

SC I -Terminologia e Nomenclatura
SC II - Medição, Caracterização e Avaliação do Desempenho
SC III - Aspetos comerciais e outros relativos aos interessados
SC IV - Saúde, Segurança e Ambiente



REALIZAÇÕES  PToNANO



REALIZAÇÕES  PToNANO

Paper apresentado no nanoPT014 –
Fev 2014 



REALIZAÇÕES  PToNANO

Definição de Value chain case study com empresa portuguesa
A ser desenvolvido no âmbito do NANoREG

Paper apresentado em WS da ECHA –
Out 2014 



OBJETIVOS PToNANO
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WWW.ISQ-GROUP.COMWWW.ISQ-GROUP.COM

Helena Gouveia
hngouveia@isq.pt


