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CARTA DE COMPROMISSO 

 

O Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) promove o desenvolvimento 

e reforço do Sistema de Gestão da Rede de Laboratórios através de uma política que reflete os 

princípios constantes da Norma NP EN ISO/IEC 17025, que determina as funções e responsabilidades 

da “Gestão de Laboratório”. Assume os compromissos juridicamente vinculativos pela gestão 

confidencial da informação obtida ou gerada durante a realização das atividades laboratoriais, assim 

como garante o comprometimento de todos os colaboradores do LNEG no cumprimento dos requisitos 

de confidencialidade, independência, imparcialidade e integridade. 

O Sistema de Gestão da Rede de Laboratórios centraliza a sua organização no Manual da Qualidade, o 

qual traduz o compromisso da gestão com a imparcialidade e reflete a sua importância no exercício das 

atividades laboratoriais. Define a estrutura documental do sistema, as suas políticas e objetivos, assim 

como as funções e as responsabilidades da gestão técnica e da gestão da qualidade. 

O Coordenador da rede de laboratórios, Doutor José Carlos Roseiro é o responsável pela coordenação 

do Sistema de Gestão comum da Rede de Laboratórios. Compete-lhe também estabelecer a ligação dos 

Laboratórios ao Conselho Diretivo no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios. 

Ao/Às Coordenador(as) dos Laboratórios, Doutor Jorge Manuel Resende Vieira Facão (Laboratório de 

Energia Solar), Doutora Ana Cristina Ramos de Oliveira Justino (Laboratório de Biocombustíveis e 

Biomassa) e Doutora Teresa Fernanda Mendonça Marques da Cunha Diamantino (Laboratório de 

Materiais e Revestimentos), compete garantir a coordenação técnica dos trabalhos realizados nos 

Laboratórios e assegurar o cumprimento das determinações constantes do Manual da Qualidade. 

Compete às Responsáveis da Qualidade garantir a implementação e acompanhamento do Sistema de 

Gestão em cada Laboratório. As determinações constantes do Manual da Qualidade devem também ser 

cumpridas por todo o pessoal. 

Compete ao Diretor do Laboratório de Energia (LEN), Doutor Hélder Perdigão Gonçalves, superintender 

o Sistema de Gestão da Qualidade da Rede de Laboratórios. 

 

Lisboa, 27 de agosto de 2021 

A Presidente do Conselho Diretivo 

 

 

 

 

Teresa Ponce de Leão 
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