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Comunicações Quânticas – processamento de informações quânticas e seguras, utilizando

protocolos de criptografia quântica  exigem Parcerias, Equipas e Setores Multidisciplinares:
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• Definir e implementar estruturas de comunicação seguras e a sua 

integração com redes de comunicações existentes.

• Definindo regras e padrões para a implementação das redes quânticas.



Missão 

− Assegurar a Exatidão e a Rastreabilidade das medições em território nacional, 

tendo como objetivo a soberania dos Padrões Nacionais de medida

− Garantir o rigor e a consistência da medição, assegurar a realização e a 

implementação dos padrões nacionais e das unidades do SI

− Garantir uma infraestrutura de unidades rastreada e compatível com padrões e 

acordos de reconhecimento mútuo internacional. 

• Metrologia Cientifica - assegura a realização e a implementação dos padrões 

nacionais e das unidades do SI

• Metrologia Aplicada - assegura a implementação da cadeia de rastreabilidade dos 

padrões de referência nacional dos laboratórios acreditados e da indústria

IPQ – Instituição Nacional de Metrologia



Sistema Internacional de Unidades

•  a constante de Planck h é exatamente 6,626 070 15 × 10–34 J s

•  a velocidade da luz no vazio  c é exatamente 299 792 458 m/s

•  a frequência de transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do

átomo de césio‐133  ΔνCs é 9 192 631 770 Hz

•  a carga elementar  e é exatamente 1,602 176 634 × 10–19 C

•  a constante de Boltzmann k é exatamente 1,380 649 × 10–23 J/K

•  a constante   NA de Avogadro é exatamente 6,022 140 76 × 1023 mol‐1

•  a eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência 540 × 1012 hertz  Kcd é exatamente  683 lm/W

Em vigor desde 20 maio de 2019

Novo SI designado como SI quântico  unidades definidas considerando propriedades 

microscópicas e considerando a natureza quântica de vários fenómenos 



− 1972: John Bardeen, Leon Cooper e Robert Scrieffer - Teoria de BCS        
(supercondutividade e a formação de pares de Cooper)
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Sistema Internacional de Unidades - Prémios Nobel de Física

− 1973: Brian Josephson – Efeito Josephson

− 1985: Klaus von Klitzing – Efeito Hall Quântico Inteiro  

− 1998: Daniel Tsui, Horst Stormer e Robert Laughlin – Efeito Hall 

Quântico Fracionário  

− 2010: Andre Geim, Konstantin Novoselov – GRAFENO         
(obtenção de cristais bidimensionais de carbono por esfoliação de cristais de 

grafite)

− 2012: David Wineland e Serge Haroche – pelo trabalho permite 

“medir e manipular sistemas quânticos individuais” de matéria e luz  
(1.º passo em direção ao computador quântico e ao desenvolvimento de 

relógios ópticos) 



Max Planck (1858‐ 1947)

Nobel da Física (1918) ‐ Física Quântica (h)

“… com a ajuda de constantes fundamentais, é possível estabelecer
unidades de comprimento, massa, tempo e temperatura,
independentes de corpos ou de substâncias especiais e que mantêm a
sua validade para todos os tempos e civilizações, mesmo para
extraterrestres e não‐humanos….”

gv
1

4
h

i
fn

gv
1

R
Um

222





ΔνCs = = 9 192 631 770 Hz 𝟏 𝐇𝐳  
∆𝝂𝑪𝒔 
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 ou

Resolução E – On the future redefinition of the second

26.ª CGPM – 2018: redefiniu o segundo tomando o valor numérico fixado da frequência 
do átomo césio ΔνCs, que é a frequência de transição hiperfina do estado fundamental não 
perturbada do átomo de césio 133, como sendo igual 9 192 631 770 quando expresso na 
unidade Hz, igual a s–1

− Considerando que os padrões de frequência óptica baseados em diferentes elementos e transições, superaram a
exatidão obtida pela realização da definição atual do segundo (+ de fator 100);

− A 28.ª reunião do CGPM (2026) decidirá quanto ao elemento a considerar, ou conjunto de espécies,
para uma redefinição do segundo e possa ser adotada pela CGPM na 29.ª reunião (2030)

Sistema Internacional de Unidades - segundo



Transferência de Tempo e Frequência 

As redes de comunicação utilizam a transferência de tempo para sincronizar pontos-

chave.

− a existência de sistemas de posicionamento global por satélite (GNSS - Global Navigation

Satellite System);

− efetuar a transferência de dados, por exemplo, entre dois computadores;

− a existência de uma escala de tempo, de utilização global, com duas características

essenciais:

• uma escala de tempo contínua, o TAI (Tempo Atómico Internacional),

• e a realização da unidade do tempo, o segundo.

Na Europa, a primeira TTF efetuada em 2005 (França), utilizou uma fibra óptica para disseminar um padrão
de tempo, numa distância de 43 km, com uma incerteza de 10‐17, num tempo de integração de um dia .

A determinação da diferença de tempo entre dois locais permite:
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Transferência de tempo:
• Entre o IPQ e o BIPM

• Para a realização da escala de referência nacional UTC(IPQ)

• Para a realização da unidade de tempo ‐ o segundo do SI

Entre o IPQ e as entidades que necessitam de informação do tempo / frequência
• CMVM

• ANACOM

• Selos temporais

• …

Transferência de Tempo e Frequência (nacional) 



Atualmente
• Método common view (determinação de erro  1 semana)

• TWSTFT (Two‐way satellite time and frequency transfer)     
(melhor incerteza < fator 10; determinação de erro  tempo real)

A: IPQ  B: BIPM  / Cliente

Transferência de Tempo e Frequência 



Problema: Insegurança na transferência de tempo causada por Spoofing e Jamming

− Spoofing: forma inteligente de interferência que envia sinais falsos para o recetor 

GNSS

− Jamming: processo que utiliza dispositivos de transmissão RF para bloquear ou 

interferir intencionalmente com os sinais do GNSS, utilizados para posicionamento, 

navegação e temporização. 

Transferência de Tempo e Frequência 



Solução: QKD (Quantum key distribution) ‐ utilização de criptografia quântica e distribuição de chaves 
quânticas e protocolos criptográficos para comunicações mais seguras 

Towards satellite‐based quantum‐secure time transfer
Nature Physics volume 16, pages848–852 (2020)

Transferência de tempo (por satélite) com segurança inviolável  

Transferência de Tempo e Frequência 



Projetos de I&D – EMPIR/EPM – Quantum Technologies

European Partnership on Metrology (Horizonte Europa)

European Metrology Programme for Inovation and Research (Horizonte 2020)



Projetos de I&D – EMPIR/EPM – Quantum Technologies

EUROPEAN METROLOGY NETWORK (EMN) FOR QUANTUM TECHNOLOGIES

Promover a inclusão da metrologia (Ciência da Medição) no desenvolvimento das 
tecnologias quânticas – exatidão, rastreabilidade e comparabilidade das medições 
– serviços de medição aceites globalmente para tecnologias e dispositivos quânticos.

Desenvolver novas capacidades de medição e serviços dedicados  para responder 
às exigências da indústria e  instituições de I&D

Contribuir para o desenvolvimento de Normas, Regulamentação e Certificação de 
tecnologias quânticas 

Apoiar as necessidades da indústria em articulação com os objetivos tecnológicos 
da CE ‐ Quantum Flagship e programas nacionais de tecnologia quântica

Coordenar as atividades dos INM e ID europeus e garantir seu apoio no 
domínio da Metrologia à competitividade europeia em tecnologias quânticas.

Quantum Clocks and Atomic Sensors   Quantum Photonics   Quantum Electronics 



Projetos de I&D – EMPIR/EPM – Quantum Technologies

Quantum sensors for metrology based on single‐atom‐like device technology ‐ QADeT, 20IND05: 2021‐2024

Developing the metrology infrastructure to help commercialise quantum sensors

Single‐ and entangled photon sources for quantum metrology – SEQUME , 20FUN05: 2021‐2024

Developing the metrology and instrumentation for single photon sources, required for future advances in quantum 

technologies. 

Memristive devices as quantum standard for nanometrology – MEMQuD, 20FUN06: 2021‐2024

Developing a room temperate, self‐calibrating standard for electrical resistance

Microwave metrology for superconducting quantum circuits – SuperQuant, 20FUN07: 2021‐2024

Accelerating the development of quantum computers through improved microwave metrology at cryogenic 

temperatures.

Quantum traceability for AC power standards – QuantumPower, 19RPT01: 2020‐2023

Extending capability in Europe to make the precise measurements required for smart electricity grids.



Projetos – Quantum Technologies

Deliverables

• Demonstração de  time stamping seguro

IPQ no Projeto PTQCI - Portuguese Quantum Communication Infrastructure

− Através de plataforma para teste e desenvolvimento de um sistema de transferência  

de tempo. 

− Assegurar transferência de tempo confiável e rastreável, no âmbito da 

disponibilização de timestamping, utilizando a infraestrutura de fibra óptica existente 

no consórcio.



Muito Obrigada!


