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CARTA DE COMPROMISSO 

 

O Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) promove a implementação 

do Sistema de Gestão Integrado – Qualidade, Investigação, Desenvolvimento e Inovação através de 

uma política que reflete os princípios constantes das Normas NP EN ISO 9001:2015 e NP 4457:2007 

que determinam as funções e responsabilidades da “Gestão da Qualidade” e da “Gestão da 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação”. Assegura o comprometimento de todos os colaboradores 

do LNEG no cumprimento dos requisitos de confidencialidade, independência, imparcialidade e 

integridade. 

O Sistema de Gestão Integrado – Qualidade, Investigação, Desenvolvimento e Inovação centraliza a 

sua organização no Manual Integrado do LNEG, I.P. o qual traduz o compromisso da gestão com a 

imparcialidade e reflete a sua importância no exercício das atividades. Define os processos e 

procedimentos do sistema, as suas políticas e objetivos, assim como as funções e as responsabilidades 

da gestão técnica e da gestão da qualidade. 

O Conselho Diretivo decidiu nomear o Doutor José Carlos Roseiro como Representante da Gestão do 

Sistema de Gestão Integrado, sendo responsável pela ligação com as partes externas em assuntos 

relacionados com a Qualidade, Investigação, Desenvolvimento e Inovação, a Drª Paula André como 

responsável do Sistema de acordo com a NP EN ISO 9001:2015 e a Doutora Maria Augusta Medeiros 

como responsável do Sistema de acordo com a NP 4457:2007 no sentido de acompanharem e 

manterem o Sistema de Gestão da Qualidade e Investigação, Desenvolvimento e Inovação, de forma 

integrada. As determinações constantes do Manual Integrado do LNEG, I.P. devem também ser 

cumpridas por todo o pessoal. 

São disponibilizados todos os recursos materiais e humanos pelo que, o Conselho Diretivo conta desde 

já, com a com a dedicação e empenho não só dos responsáveis, mas de todos os seus colaboradores 

para este projeto, uma vez que o sucesso do mesmo depende de todos, sem exceção. 

 

Lisboa, 28 de abril de 2021 

 

A Presidente do Conselho Diretivo 

 

 

 

Teresa Ponce de Leão 
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