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DESAFIOS À CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS

Nomeadamente, pela necessidade de

- Promover a qualidade dos serviços prestados;

Face ao elevado incremento na década de “80” do “SNGQ” (SPQ), 
nomeadamente na acreditação dos Laboratórios,

Vários desafios  se colocaram:
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- Promover a qualidade dos serviços prestados;

- Desenvolver actividades que permitissem reconhecimento 
mútuo dos ensaios;

- colocando-as ao nível das congéneres europeias pelo 
desenvolvimento técnico e organizacional,

- com o envolvimento das infra-estruturas de ensaio, análise e 
calibração tanto públicas como privadas.



Enquadramento Europeu

Significativas alterações relativas à avaliação da conformidade na Europa
no início dos anos “90”, foram criadas, no âmbito da avaliação da
conformidade, as entidades;

WELAC – (1989)  ; EOTC  - (1990) ; EQNet – (1990)  ; WELMEC – (1990) 
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e  a:

EUROLAB – Organization for Testing in Europe ( Abril de 1990 )

(Hoje: - European Federation of National Associations of Measurement, Testing and
Analytical Laboratories )



Enquadramento Europeu

EUROLAB
Tendo como visão:

- Avaliação da conformidade dos produtos na conquista dos
mercados;

- Debate de questões comuns aos “Ensaios” e “Acreditação”;

- Harmonização das actividades de ensaio dos Laboratórios na 
Europa;
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- Aumento da qualidade dos produtos , mercadorias e ambiente;

Criada por Memorando (MoU), assinado por 17 países, em 27 Abr. 90  

PORTUGAL  representado por: IPQ e CATIM 

- Interacção dos  ensaios e sua credibilização;

- Representação da comunidade dos laboratórios de ensaio junto
dos organismos de normalização, de acreditação e da indústria.



CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

FORUM DOS LABORATÓRIOS (Lisboa – Outº 1990)

- Promovido pelo IPQ com os laboratórios acreditados   
(ensaios e calibrações, públicos e privados).

- Decisões / conclusões:

* criação de uma associação representativa 
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* criação de uma associação representativa 
dos interesses da “Comunidade Nacional dos 
Laboratórios”;

* criação de Comissão para;
»» Instalação da Associação
»» Elaboração de Estatutos



CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

CONCLUSÕES DO FORUM: (em 24 Outº 1990)

- Relevantes as funções ensaio nas actividades de
normalização e certificação,

- Cooperação necessária na aceitação de resultados de
ensaios,
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ensaios,

- Enquadramento da acreditação dos Lab. no conjunto
dos Sistemas Europeus,

- Impacte positivo da acreditação com reflexos na
credibilidade dos Laboratórios;

- Desejável o desenvolvimento de “SNGQ” nos Lab.
……



CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO         

…..

CONCLUSÕES DO FORUM:

- Criação de comissões específicas a nível nacional
para debate de problemas comuns;

- Apoio à representação nacional nas estruturas
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- Apoio à representação nacional nas estruturas
europeias, no domínio dos ensaios;

- Indicados os domínios então prioritários das
comissões a criar.



CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

Ainda do FORUM:

-Participantes:  32 Laboratórios acreditados,
3 Laboratórios oficiais
1 Centro tecnológico.

(28 dos quais apoiaram de imediato e 
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(28 dos quais apoiaram de imediato e 
incondicionalmente a criação da associação)

- Aprovada e nomeada a Comissão Instaladora para:

- Obter consenso do nome da associação;

- Estabelecer proposta de estatutos.
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- Obtido o consenso no seio da Comissão sobre o nome
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- Redigidos os Estatutos da Associação, foi realizada a escritura 
notarial de constituição em

09 de Maio de 1991



CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

1ª Assembleia Geral (Constituinte) – 02 de Junho de 1991

» 21 Entidades fundadoras:

- 19 com Laboratórios acreditados;
- 2 responsáveis por acreditação de 
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- 2 responsáveis por acreditação de 
laboratórios no âmbito do “SNGQ” ( SPQ),

Na 1ª A.G. decidida e aprovada a constituição dos primeiros 

Órgãos Sociais da RELACRE



Estatutos da RELACRE

Proposta de Objectivos com referência nos estatutos aprovados;

1 – Ter uma estrutura organizada que represente os interesses da Comunidade dos
Ensaios em Portugal.

2 – Constituir interface entre a “Comunidade Portuguesa dos Ensaios” e as
organizações e/ou entidades interessadas nesse domínio.

3 - Facilitar a cooperação técnica entre Laboratórios e outras organizações visando
desenvolvimento e a harmonização de métodos de ensaio e sua implementação.
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desenvolvimento e a harmonização de métodos de ensaio e sua implementação.

4 – Representar os Laboratórios nas estruturas e reuniões Nacionais, Europeias e
Internacionais relacionadas com os ensaios.

5 - Promover o reconhecimento mútuo de resultados de ensaio, na base da confiança,
pelo desenvolvimento da garantia da qualidade e da rastreabilidade nos ensaios e pela
implantação das normas em vigor.

6 - Fornecer apoio pericial às entidades de metrologia, normalização, certificação e
acreditação.



25 ANOS DA RELACRE

Objectivos largamente conseguidos através dos caminhos 
inicialmente previstos:

--- o da REPRESENTAÇÃO
* formulando a opinião dos laboratórios…
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* formulando a opinião dos laboratórios…

--- o da COORDENAÇÃO
* pela inter-relação com organizações europeias…

--- o da ACÇÃO
* pelas acções várias da sua operacionalidade….



25 ANOS DA RELACRE

Terminando:

- Com orgulho das decisões então tomadas e do trabalho 
realizado para a criação da RELACRE, 
os elementos da Comissão Instaladora  e dos primeiros 
Órgãos Sociais, fazem votos da continuação nos próximos 
25 anos (pelo menos) dos sucessos alcançados pela 
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25 anos (pelo menos) dos sucessos alcançados pela 
Comunidade RELACRE.

,MUITO OBRIGADO

Orlando Paixão


