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A AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
É PIONEIRA NA ÁREA LABORATORIAL
A Agência Portuguesa do Ambiente é uma entidade pública pioneira na implementação de estratégias
unificadas de gestão aplicadas à área laboratorial.
A 12 de setembro de 2017 foi reconhecida pelo IPAC - Instituto Português de Acreditação a conclusão do
processo de unificação dos sistemas de gestão da qualidade, iniciado pela APA, em 2015.
Este processo consistiu em dotar a rede laboratorial de um único processo de acreditação, com gestão
centralizada no Laboratório de Referência do Ambiente (LRA).
A Rede Laboratorial da APA é composta pelo Laboratório de Referência do Ambiente (LRA) e pelos
laboratórios das regiões hidrográficas do norte, centro, alentejo e algarve, funcionando o LRA como
laboratório central e, os laboratórios regionais, como laboratórios de primeira linha de apoio regional.
Esta Rede Laboratorial contribui, no âmbito das suas competências, para o cumprimento das obrigações
legais, desenvolvendo trabalho analítico de suporte às Politicas de Ambiente, em matéria de
monitorização ambiental, fiscalização e resposta a emergências e reclamações. Os laboratórios da rede
são, também, prestadores de serviços a clientes externos.
Dando seguimento a uma forte aposta na desmaterialização, foi adquirida uma solução digital de apoio
ao projeto, que permitiu operacionalizar a gestão centralizada mas partilhada em todas as unidades da
rede laboratorial, criando um ambiente totalmente integrado e uniforme, com o objetivo de facilitar a
gestão eficaz dos processos e a sua qualidade.
A atividade de acreditação está sujeita a legislação comunitária e serve, essencialmente, para ganhar e
transmitir confiança na execução de determinadas atividades técnicas, ao confirmar a existência de um
nível de competência técnica mínimo, reconhecido internacionalmente.
Para que se possa identificar uma entidade acreditada, o IPAC emite um Certificado de Acreditação, com
um Anexo Técnico que descreve as atividades acreditadas e os ensaios abrangidos.
Todos estes requisitos de competência técnica e desempenho são alvo de avaliação anual pelas equipas
avaliadoras do IPAC.
As entidades acreditadas são autorizadas a exibir o símbolo de acreditação, sendo obrigatória a sua
utilização nos documentos resultantes de atividades.
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