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implementado na gestão, coordenação e desenvolvimento do Sistema Português da Qualidade (SPQ); no desenvolvimento das atividades enquanto Organismo 
Nacional de Normalização e Instituição Nacional de Metrologia (no âmbito das atividades da metrologia científica, aplicada e legal); enquanto Autoridade 

Nacional de Acompanhamento, responsável pelo cumprimento das Boas Práticas de Laboratório (BPL) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), como estabelecido no Programa Nacional de Acompanhamento BPL; na gestão do Museu de Metrologia, promovendo a recolha, a 

preservação, o estudo e a divulgação do espólio metrológico com interesse histórico; no acompanhamento, implementação e cumprimento dos procedimentos 
da legislação comunitária e na gestão do processo de notificação prévia de normas e regras técnicas no âmbito da União Europeia e da Organização Mundial do 
Comércio; nas atividades relativas ao licenciamento de Equipamentos sob Pressão, de Cisternas e de Motores Fixos; na dinamização de iniciativas de promoção 

e desenvolvimento do SPQ, cumpre os requisitos da norma 
implemented in the management, coordination and development of the Portuguese Quality System (SPQ); in the development of activities as a National Organization for Standardization and a National Metrology 

Institution (within the scope of scientific, applied and legal metrology activities); as the National Monitoring Authority, responsible for compliance with the Good Laboratory Practices (GLP) of the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), as established in the National GLP Monitoring Program; in the management of the Metrology Museum, promoting the collection, preservation, study and dissemination of 

metrological assets with historical interest; in the monitoring, implementation and compliance with the procedures of Community legislation and in the management of the process of prior notification of standards and 
technical rules within the scope of the European Union and the World Trade Organization; activities related to the licensing of Pressure Equipment, Cisterns and Fixed Engines; in promoting SPQ promotion and 

development initiatives, meets the requirements of the standard 
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