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Certificado de Acreditação   

Accreditation Certif icate 

 
 
 
O Instituto Português de Acreditação (IPAC) declara, como organismo 
nacional de acreditação, que 

 The Portuguese Accreditation Institute 
(IPAC) hereby declares, as the national 
accreditation body, that  

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

Rua Alexandre Herculano, nº 321 
4000-055 Porto 
 

  

cumpre com os critérios de acreditação para Laboratórios de Ensaio 
estabelecidos na  
 
NP EN ISO/IEC 17025:2018 
 

Requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio  
e calibração. 
 

 complies with the accreditation criteria 
for Testing Laboratories laid down in 
ISO/IEC 17025 - General requirements 
for the competence of testing and 
calibration laboratories. 

A acreditação reconhece a competência técnica para o âmbito descrito 
no(s) Anexo(s) Técnico(s) com o mesmo código de acreditação, e o 
funcionamento de um sistema de gestão. 
 

 The accreditation recognizes the 
technical competence for the scope 
described in the Annex(es) bearing the 
same accreditation code, and the 
operation of a management system. 

A acreditação é válida enquanto o laboratório continuar a cumprir com 
todos os critérios de acreditação estabelecidos. 
 

 The accreditation is valid provided that 
the laboratory continues to meet the 
accreditation criteria established. 

A acreditação foi concedida em 2003-10-07. 
O presente Certificado é identificado pelo código 
 
L0323 
e é válido desde 2021-05-05 substituindo o anteriormente emitido em 
2012-03-15. 
 
Este Certificado e o(s) seu(s) Anexo(s) Técnico(s) podem ser sujeitos a 
modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, pelo que a 
sua atualização e validade devem ser confirmadas no Diretório de 
Entidades Acreditadas do IPAC, disponível em www.ipac.pt   

 The accreditation was granted for the 
first time on 2003-10-07. 
 
This Certificate has the accreditation  
code L0323  
and is valid from 2021-05-05 replacing 
the one issued on 2012-03-15. 
This Certificate and its Technical 
Annex(es) can be modified, temporarily 
suspended and eventually withdrawn. 
The validity of the corresponding 
accreditation can be checked on the 
Directory of Accredited Bodies, 
available on IPAC’s website. 

 
 
 
 
 
Paulo Tavares 
Vice-Presidente 
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