
Abordagem ao novo referencial de acreditação

ISO IEC 17025:2017

Saiba o que mudou



Conhecer as principais alterações 
introduzidas na ISO 9001:2015 face à 

versão de 2008;
Conhecer a estrutura de alto nível das 

normas de Sistemas de Gestão;
Compreender os impactos das alterações;

Dotar os formandos de conhecimentos 
referentes à implementação e auditoria 

dos requisitos mais relevantes da ISO 
9001:2015;

Conhecer os prazos de transição das 
certificações para a nova versão;

Planear as alterações introduzidas pela 
revisão da ISO 9001.

 Conhecer as principais alterações introduzidas na ISO

IEC 17025:2017 face à versão de 2005;

 Compreender os impactos das alterações;

 Dotar os formandos de conhecimentos referentes à

implementação dos requisitos mais relevantes da ISO

IEC 17025:2017;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ISO IEC 17025:2017

OBJECTIVOS

I – Acreditação de laboratórios-breve abordagem 

- O conceito da acreditação de laboratórios de ensaio e de 
calibração 

- Regras e critérios de acreditação na perspetiva do 
Instituto Português de Acreditação- IPAC 

II –ISO/IEC 17025:2017 – abordagem ao referencial 

- Introdução; âmbito; referências normativas; termos e 
definições 

- Requisitos Gerais (4) – (4.1 e 4.2) 

- Requisitos de Estrutura (5)- (5.1 até 5.7) 

- Requisitos de Recursos (6) - (6.1 até 6.6) 

- Requisitos de Processos (7)- (7.1 até 7.11) 

- Requisitos do Sistema de Gestão (8)- (8.1 até 8.9) 

- Anexo A – rastreabilidade metrológica 

- Anexo B- opções A e B para o Sistema de Gestão 

III – Análise de casos 

- Análise de requisitos para discussão em sala. 

- Resolução de exercícios práticos 

DURAÇÃO

 16 Horas

PRÉ-REQUISITOS

 N/A
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FORMADOR

Manuela Andrade
Licenciada em Engenharia Química – Engenharia do Ambiente e da Qualidade pelo ISEL.

Avaliadora Coordenadora e Técnica em vários referenciais, nomeadamente: ISO 17025; ISO 17065;

ISO 17024; ISO 17021; ISO 9001; ISO 22000; Codex Alimentarius, entre outros.

Desde 1998 ligada à Bolsa de Avaliadores Coordenadores IPAC (Laboratórios de ensaio e de

calibração e de Organismos de Certificação de Produtos) e desde 2004 à Bolsa de Auditores Internos de

várias entidades públicas e privadas, em vários domínios técnicos.

INFORMAÇÕES

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Telefone

924 184 572

Email

eicformacao@eicformacao.pt 

* A todos os valores acresce IVA à taxa
legal em vigor.

Inclui:

 Participação na acção;

 Apresentação;

 Certificado;

 Coffeebreak

1 participante 220 € *

DESTINATÁRIOS

 Directores;

 Técnico e administrativo que participem no Sistema de 
Gestão da Qualidade do Laboratório;

 Consultores


