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Resumo 

 

Com uma duração de 9 meses, o estágio curricular teve lugar na Silliker Portugal, que 

pertence ao grupo Mérieux NutriSciences. O principal objetivo deste estágio era a 

realização de auditorias técnicas a métodos de ensaio realizados em laboratório. 

A Silliker Portugal é uma empresa independente de prestação de serviços que se 

encontra fortemente ligada aos vários ramos do setor agroalimentar, sendo uma das 

líderes mundiais na prestação de serviços para a melhoria da qualidade e segurança 

alimentar. Esta empresa é um laboratório acreditado pela norma NP EN ISO/IEC 17025 

e os serviços são sujeitos a um rigoroso controlo da qualidade. Existem critérios 

específicos, que são necessários cumprir tanto para a obtenção da acreditação de um 

laboratório como para a acreditação de um método de ensaio. Atualmente a Silliker 

Portugal tem 193 ensaios acreditados. 

Um requisito de gestão da norma NP EN ISO/IEC 17025 é a necessidade de realização 

periódica de auditorias internas, de forma a verificar se as atividades realizadas 

continuam a satisfazer os requisitos do sistema de gestão da qualidade implementado 

na empresa e da norma NP EN ISO/IEC 17025. As auditorias técnicas são um meio 

muito utilizado para avaliar a eficácia do sistema de gestão, identificando oportunidades 

de melhoria. Graças a estas auditorias é possível verificar se o procedimento está a ser 

seguido pelo analista e rastrear todos os aspetos relevantes a esse método, assim como 

as participações em Ensaios de Comparação Interlaboratorial (ECI), o controlo de 

equipamentos e a utilização de daily process control samples (DPCS – padrões diários 

de controlo dos processos). 

Ao longo deste estágio foram realizadas seis auditorias a métodos de ensaios no 

laboratório de química clássica. Os métodos auditados são relativos à determinação do 

pH em sumos de fruta, do teor de cálcio em alimentos para animais através de um 

método volumétrico, da alcalinidade da cinza total de leite, da massa volúmica e da 

densidade relativa de um sumo de fruta por densimetria, da matéria gorda de leite pelo 

método gravimétrico, de azoto e de proteína bruta em leite através do método Kjeldhal. 

Depois da realização de cada auditoria foi elaborado um relatório final onde se 

encontram evidenciadas todas as constatações verificadas, tal como todos os pontos 

analisados que necessitam de uma posterior análise para se avançar com as devidas 

correções e ações corretivas. Neste documento são apresentados todos os relatórios 

finais realizados, tal como a interpretação das não conformidades constatadas. 
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Abstract 

 

My internship took place at Silliker Portugal which is part of Mérieux NutriSciences group. 

Throughout my entire internship which last 9 months I had the opportunity to perform 

technical audits as well as follow ups to trial methods in laboratory.  

Silliker Portugal is hardly connected to different domains in the food and nutrition 

industry. Being one of the main companies operating worldwide, the compny is very 

known for its quality and safety measures. Accredited by the NP EN ISO/IEC 17025, the 

company thrives for its test methods in order to obtain the best results in analyses. At 

the moment Silliker Portugal has 193 accredited methods. 

A management requirement of NP EN ISO / IEC 17025 is the need for periodic internal 

audits. The main goal is to assure that all activities are carried out and meet the 

requirements of the quality management system implemented by the company. 

Technical audits are a widely used methods of assessing the effectiveness of the 

management system, identifying opportunities for improvement. Due to these audits, it 

is possible to verify if the procedure is being followed by the analyst and to track all 

significant aspects to this method, as well all participations in Interlaboratory Comparison 

Tests (ECI), equipment control and the use of daily process control samples (DPCS). 

Throughout the internship, I had the opportunity to execute six audits to test methods 

that were carried out in the classical chemistry laboratory. The audited methods are 

related to determination of the pH in fruit juices, the calcium content in feedingstuffs by 

means of a volumetric method, the alkalinity of the total milk ash, the density and the 

relative density of a fruit juice per densimetry, milk fat by the gravimetric method, nitrogen 

and crude protein in milk using the Kjeldhal method. 

For each audit a final report was made, in which all verified findings were evidenced, as 

well as all analyzed points that need further analysis in order to proceed with corrections 

and corrective actions. This document presents all the final reports, as well as the 

interpretation of the nonconformities found. 

 

Keywords: Agrifood products; NP EN ISO/IEC 17025; Technical audits; Quality 

management system; Quality control; Accreditation  
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1. Introdução 

 

1.1. A Empresa 

 

A Silliker Portugal, S.A. é uma empresa independente do setor agro-alimentar, que tem 

como principal missão a proteção da saúde dos consumidores de todo o mundo 

oferecendo uma grande diversidade de serviços analíticos e de consultadoria para as 

indústrias do setor alimentar e de nutrição. Presta, também, serviços a empresas de 

vários setores, como nas áreas da água e do ambiente, agroquímicos, bens de 

consumo, farmacêutica e cosméticos. [1] 

Surge inicialmente como Sociedade de Engenharia e Gestão da Qualidade (EGI) em 

julho de 1992 em Vila Nova de Gaia. Atinge rapidamente a liderança nacional no setor 

de serviços analíticos e assessoria, numa época em que faltava oferta de serviços neste 

setor e havia muita procura na prevenção e controlo da qualidade e segurança 

alimentar. [1] 

Em 1993 a EGI integra o Sistema Português da Qualidade devido à acreditação do seu 

laboratório. [1] 

Devido ao reconhecimento da importância da avaliação organolética na caracterização 

de produtos de consumo surge o laboratório de Análise Sensorial em 2000. Com o seu 

forte crescimento enquanto empresa, a EGI em março de 2005 muda de instalações 

para umas estruturadas com a possibilidade de, no futuro, crescer ainda mais. Está 

situada na zona industrial de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia. [1] 

Em março de 2008 dá-se a origem da Silliker Portugal, S.A. com a aquisição da EGI 

pela multinacional norte-americana Silliker. Assim, a empresa passa a integrar um dos 

maiores grupos mundiais na prestação de serviços na área da qualidade e segurança 

alimentar. A partir de 2014 a Silliker apresenta-se com a marca comercial Mérieux 

NutriSciences (Fig. 1). [1] 
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Fig. 1 - Instalações da Silliker Portugal, S.A. desde 2005. 

 

A Silliker é das primeiras empresas a apostar no campo da segurança e da qualidade 

alimentar. Esta empresa nasceu em 1967 nos Estados Unidos fundada pelo Dr. John H. 

Silliker. [1] 

Com sede em Chicago, a Mérieux NutriSciences encontra-se presente em 21 países 

com cerca de 6500 funcionários distribuídos pelos 100 laboratórios acreditados por todo 

o mundo. Tendo uma experiência vasta de mais de 50 anos, conquistou a confiança das 

principais empresas do setor alimentar e de bebidas. [1] 

 

Fig. 2 - Mapa da localização dos 100 laboratórios Merieux NutriSciences. 

 

A Mérieux NutriSciences, parte integrante do Institut Mérieux fundado em 1897 por 

Marcel Mérieux, torna-se líder mundial no campo das vacinas humanas e veterinárias. 

Em 1990 adquiriu o Grupo Silliker expandindo-se para o setor de segurança alimentar 

e da nutrição, adquirindo serviços na área de controlo analítico de alimentos. Devido a 

esta aquisição atualizou a sua designação para a marca comercial, como hoje é 

conhecida mundialmente, Mérieux NutriScience. [1] 
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Em todos os seus 100 laboratórios, a Mérieux NutriSciences realiza análises 

laboratoriais, auditorias, consultadoria, formação e serviços de investigação. Todos 

estes serviços são adaptados para atender às necessidades dos produtores, 

fornecedores e distribuidores. Os serviços fornecidos pela empresa abrangem o 

controlo analítico de alimentos para humanos e para animais, o controlo analítico de 

água, a monotorização ambiental, os serviços de inovação e tecnologia, a análise 

sensorial e estudos de consumidor, os serviços de rotulagem e legislação, a 

consultadoria em qualidade e segurança alimentar, as auditorias e inspeções, a gestão 

de dados e, por último, a formação. [2] 

No controlo analítico de alimentos, a Mérieux NutriScience fornece um leque completo 

de ensaios microbiológicos e físico-químicos, tais como: análise nutricional, controlo de 

contaminantes e resíduos, pesquisa de alergénios, deteção de vírus de origem 

alimentar, pesquisa de OGM’s, entre outros. [3] 

O laboratório de Química está divido em duas secções: o laboratório de físico-química, 

no qual são realizados ensaios de química clássica, e o laboratório de métodos 

instrumentais de análise.  

Toda a empresa está devidamente estruturada e organizada, de modo a que todos os 

colaboradores sejam mais eficazes na capacidade de executar cada tarefa a que lhes é 

relativa. Tal como é indicado na figura 3, há uma estrutura devidamente organizada 

onde se encontram bem definidos a autoridade e as responsabilidades de cada membro. 

[4] 
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Fig. 3. Organigrama da empresa Silliker Portugal, S.A. 
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1.2. Enquadramento de estágio 

 

A segurança alimentar é um fator importante na vida da população mundial, [5] tendo 

sido identificada, pelo Plano Nacional de Saúde, como fundamental para a promoção 

da saúde pública. [6] 

Grande massa populacional vivenciará uma doença de origem alimentar [5] devido à 

presença de bactérias, vírus, toxinas e parasitas nos alimentos, alertando assim para a 

importância de garantir que os alimentos que ingerimos não estejam contaminados. [5] 

[7] Os alimentos podem ser contaminados em qualquer fase da sua produção, 

distribuição e preparação. [5] Como a contaminação pode ser evitada a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) [8] assinala a importância da formação no manuseamento 

seguro de alimentos em todas as fases, como forma de a prevenir. [5] 

Os consumidores querem garantias da segurança e qualidade alimentar em todas as 

etapas do processo. [9] Por isso, é essencial que as análises químicas e microbiológicas 

sejam rigorosas e fiáveis, garantindo a qualidade do alimento desde a sua produção até 

à sua preparação. No laboratório da Silliker Portugal realizam-se ensaios 

microbiológicos e físico-químicos, incluindo ensaios altamente especializados para 

controlo de contaminantes alimentares, alergénios, entre outros. A Silliker Portugal 

ainda oferece um serviço completo de investigação que garante a estabilidade, 

qualidade e segurança do produto. As análises, no âmbito da segurança e qualidade 

alimentar, são realizadas numa rede internacional de laboratórios acreditados. [3] Um 

grande número de ensaios encontram-se acreditados pelo Instituto Português de 

Acreditação (IPAC) seguindo o definido no referencial normativo NP EN ISO/IEC 17025. 

[10] 

A norma NP EN ISO/IEC 17025 refere a importância da elaboração de um programa de 

auditorias internas, pois assim verifica-se se as atividades realizadas continuam a 

satisfazer os requisitos do sistema de gestão implementado no laboratório e da própria 

norma. As auditorias internas são essenciais para identificar, prevenir, corrigir e evitar 

possíveis falhas no sistema de gestão. [11] [12] 

Reunindo todas estas informações surgiu o interesse de estagiar nesta empresa, mais 

especificamente estagiar na área da qualidade, num período de 9 meses, que se iniciou 

dia 2 de outubro de 2017 e teve como fim o dia 29 de junho de 2018. Ao longo do estágio 

realizei seis auditorias técnicas. Estas auditorias têm como objetivo garantir que todos 

os métodos acreditados são auditados uma vez a cada ciclo de acreditação e que os 
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restantes são auditados pelo menos uma vez em cada quatro anos, como descrito no 

manual da qualidade da empresa. [4]  
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2. NP EN ISO/IEC 17025 

 

A primeira edição da ISO/IEC 17025 foi em 1999, sendo só publicada 

internacionalmente em 2000, e foi fruto da aplicação do Guia ISO/IEC 25 e da norma 

EN 45001, que foram por ela substituídas, fazendo referência à ISO 9001:1994 e à ISO 

9002:1994. A NP EN ISO/IEC 17025 foi atualizada em 2005 modificando e/ou 

acrescentando as secções consideradas necessários face à ISO 9001:2000 (que veio 

substituir a ISO 9001:1994 e à ISO 9002:1994). Esta norma foi o resultado do trabalho 

desenvolvido em parceria pelo ISO/CASCO (Committee on Conformity Assessment) e 

o CEN/CLC/TC 1 (Criteria for Conformity Assessment Bodies), sendo a tradução da 

responsabilidade do Instituto Português da Qualidade (IPQ). [12] 

A NP EN ISO/IEC 17025 refere os requisitos gerais de competência para laboratórios 

de ensaio e calibração, sendo uma norma utilizada para o desenvolvimento do sistema 

de gestão para a qualidade e, também para atividades administrativas e técnicas. Estes 

requisitos delineiam a atividade de um laboratório, para que o mesmo possa vir a ser 

acreditado. A norma abrange ensaios e calibrações realizados segundo os métodos 

normalizados, não normalizados e/ou desenvolvidos pelo próprio laboratório. [12] 

Para um laboratório ser acreditado pela NP EN ISO/IEC 17025 deve documentar um 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e deverá cumprir com o requisito básico de 

elaborar um Manual de Qualidade (MQ). Os procedimentos para a gestão da qualidade 

devem de ser implementados no laboratório e, para tal, devem proporcionar um bom 

funcionamento do sistema. O laboratório tem um período de implementação de alguns 

meses, para reunir registos de resultados, antes de passar por um processo de 

avaliação de conformidade com a NP EN ISO/IEC 17025, realizado por uma equipa de 

acreditação. [12] 

Um laboratório acreditado pela NP EN ISO/IEC 17025 tem os seus protocolos 

padronizados internacionalmente, ou seja, todos os laboratórios acreditados por esta 

norma, em qualquer parte do mundo, cumprem os mesmos requisitos facilitando assim 

a troca de informação e de experiência entre si. Consequentemente os resultados dos 

ensaios e das calibrações são melhor compreendidos entre os laboratórios, pois estes 

têm harmonizado procedimentos e normas que seguem. [12] [13] [14]  

A NP EN ISO/IEC 17025 está dividida em dois grandes grupos no âmbito dos requisitos 

de competência. O primeiro especifica os requisitos para a gestão, sendo que o segundo 

especifica os requisitos de competência técnica para o tipo de ensaios e/ou calibrações 
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realizados pelo laboratório, sendo este o que causa normalmente mais dificuldades na 

implementação. [12] Esses dois grupos, por sua vez, são divididos como se verifica na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Tipos de requisitos presentes na NP EN ISO/IEC 17025. 

Requisitos de Gestão Requisitos Técnicos 

 Organização  

 Sistema de Gestão  

 Controlo de documentos  

 Análise de consultas, propostas e 

contratos  

 Subcontratação de ensaios e calibrações  

 Aquisição de produtos e serviços  

 Serviço ao cliente  

 Reclamações  

 Controlo de trabalhos de ensaio não-

conformes  

 Melhoria  

 Ações corretivas  

 Ações preventivas  

 Controlo de registos  

 Auditorias internas  

 Revisões pela gestão  

 Generalidades  

 Pessoal  

 Instalações e condições ambientais  

 Métodos de ensaio e validação dos 

métodos  

 Equipamento  

 Rastreabilidade das medições  

 Amostragem  

 Manuseamento dos itens a ensaiar  

 Garantir a qualidade dos resultados de 

ensaio  

 Apresentação dos resultados  

 

 

 

 

2.1. Requisitos de gestão 

 

2.1.1. Organização 

 

O laboratório ou organização tem que ser uma entidade que possa ser juridicamente 

responsabilizada. Assim, tem a capacidade de se responsabilizar pela realização de 

ensaios e de calibrações cumprindo os requisitos da norma NP EN ISO/IEC 17025, 

satisfazendo assim as necessidades do cliente, das entidades regulamentadoras ou das 

organizações que efetuam o reconhecimento. [4] [11] [12] 
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Deve ser adotado um MQ onde se faça referência aos procedimentos e instalações 

relativas ao sistema da qualidade implementado, tais como os cargos e as funções dos 

elementos do laboratório e seus possíveis substitutos. O laboratório deve identificar e 

prevenir as potenciais fontes de pressões internas e/ou externas, garantir a 

confidencialidade com a adoção de políticas e procedimentos que a garantam. 

Anualmente, todos os colaboradores assinam o impresso IQ.59 Acordo de 

confidencialidade e normas éticas. [4] [11] [12] 

 

2.1.2. Sistema de Gestão 

 

Para garantir a qualidade dos resultados dos ensaios e de calibrações é necessário o 

laboratório estabelecer, implementar e manter um SG. Este sistema deve ser apropriado 

a todas as atividades da empresa e devem ser revistos periodicamente para certificar 

que o mesmo permanece eficaz. A documentação relativa ao SG deve ser facilmente 

compreendida por pessoal relevante a qualquer altura. [4] [11] [12] 

No MQ também devem estar referidas as políticas de gestão do laboratório, incluindo o 

compromisso de cumprimento das boas práticas profissionais e de qualidade dos seus 

resultados de ensaios e calibrações ao prestar serviços aos clientes. Deve ser 

evidenciado o cumprimento do SG e dos requisitos da norma NP EN ISO/IEC 17025 por 

todos os colaboradores. [4] [11] [12]  

A Silliker desfruta de um MQ onde pretende comunicar a política, os procedimentos e 

os requisitos da qualidade, onde descreve o SG, onde apresenta interna e externamente 

o SG como forma de demonstrar o cumprimento dos requisitos da norma NP EN 

ISO/IEC 17025, que proporciona a base documental para auditar o SG, onde forma 

pessoal nos requisitos do SG e nos métodos do seu procedimento e onde proporciona 

a continuidade do SG e respetivos requisitos em situação de mudança. [4] 

O SG da Silliker tem como base um suporte documental e uma série de documentação 

externa (tabela 2) [4]. 
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Tabela 2 - Suporte documental do SGQ da Silliker Portugal, S.A. [4] 

Manual da Qualidade (MQ) 

Descreve a estrutura documental 

utilizada no SGQ. 

Apresenta a empresa e a sua política de 

qualidade. 

Define os objetivos de cada um dos 

requisitos do SGQ. 

Procedimentos de Gestão da Qualidade 

(PGQ) 

Procedimento de Controlo de Qualidade 

(PCQ) 

Procedimentos escritos do SG cujo 

objetivo é descrever o modo como são 

aplicadas no laboratório os requisitos do 

SGQ. 

Procedimentos Gerais do Laboratório 

(PGL) 

Descrevem as regras gerais de 

funcionamento do laboratório. 

Procedimentos relativos aos Ensaios 

Laboratoriais (PAM, PAFQ) 

Descrevem o modo de realização dos 

ensaios laboratoriais. 

Procedimentos relativos ao Equipamento 

(PEQ, PME, PCE) 

Descrevem o modo de funcionamento 

dos aparelhos e estabelecem as regras 

para a sua manutenção e 

calibração/verificação. 

Registos, impressos e outros 

documentos 

Constituem o suporte para a 

organização e sistematização dos 

registos do sistema da qualidade. 

 

 

2.1.3. Controlo dos Documentos 

 

Todos os documentos que integram o SG devem ser estabelecidos e mantidos pelo 

laboratório. Estes documentos devem ser revistos e aprovados antes de serem emitidos 

e distribuídos pelos colaboradores do laboratório, mas antes deve existir um documento 

onde se pode registar e consultar o controlo desses documentos, ou seja, o estado da 

revisão e a distribuição dos mesmos. [4] [11] [12] 

Os documentos devem ser ocasionalmente analisados e revistos, após serem 

distribuídos e estarem em utilização, para garantir que são adequados e que satisfazem 

os requisitos anteriormente delineados. Se não cumprirem são documentos inválidos 

e/ou obsoletos e retirados imediatamente de todos os pontos por onde foram 
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distribuídos e substituídos pelos novos documentos atualizados. Sendo esta uma tarefa 

facilitada pela existência do documento de controlo de documentos. [4] [11] [12] 

As alterações nos novos documentos devem ser aprovadas e identificadas ou anexadas 

nesse documento. Se os novos documentos não forem logo emitidos e se for necessário 

fazer atualizações manuscritas, estas têm de ser efetuadas por alguém responsável 

para tal, rubricando-as e datando-as, mas logo que possível deve de ser emitido o novo 

documento atualizado (no prazo máximo de seis meses). [4] [11] [12] 

 

 

Tabela 3 - Matriz de relação entre a norma ISO/IEC 17025 e o SGQ da Silliker Portugal, S.A. [4] 

Requisito da norma Documentação de suporte do SGQ 

4. Requisitos de Gestão 

4.1 Organização MQ 

4.2 Sistema de gestão MQ, PGQ.01, PGQ.03 

4.3 Controlo dos documentos MQ, PGQ.03 

4.4 Análise de consultas, propostas e 

contratos 
MQ, PGQ.06 

4.5 Subcontratação de ensaios e 

calibrações 
MQ, PGQ.11 

4.6 Aquisição de produtos e serviços MQ, PGQ.02, PCQ.23 

4.7 Serviço ao cliente MQ, PCQ.05, PGQ.06 

4.8 Reclamações MQ, PGQ.05 

4.9 Controlo de trabalho de ensaio e/ou 

de calibração não conforme 
MQ, PGQ.05 

4.10 Melhoria MQ, PGQ.18 

4.11 Ações corretivas MQ, PGQ.05 

4.12 Ações preventivas MQ, PGQ.05 

4.13 Controlo de registos MQ, PGQ.03 

4.14 Auditorias internas MQ, PGQ.13 

4.15 Revisões pela gestão MQ, PGQ.18 

5. Requisitos técnicos 

5.1 Generalidades - 

5.2 Pessoal MQ, PGQ.01, PGL. 19 

5.3 Instalações e condições ambientais MQ, PGQ.14, PGL. 03, PGL.20, PGL.32 
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Requisito da norma Documentação de suporte do SGQ 

5.4 Métodos de ensaio e validação dos 

métodos 

MQ, PGQ.03, PGQ. 17, PCQ.33, 

PCQ.34 

5.5 Equipamento MQ, PGQ.02, PGQ. 16, PCQ.29 

5.6 Rastreabilidade das medições MQ, PGQ. 16, PCQ.29 

5.7 Amostragem MQ, PGL. 12, PGL.13 

5.8 Manuseamento dos itens a ensaiar MQ, PGQ.08, PAM.01, PAFQ.044 

5.9 Garantir a qualidade dos resultados 

de ensaio 

MQ, PGQ.08, PCQ.02, PCQ.04, 

PCQ.11, PCQ.13, PCQ.25, PCQ.29, 

PCQ.32, PCQ.33, PCQ.34 

5.10 Apresentação dos resultados MQ, PGQ.17 

 

 

2.1.4. Análise de Consultas, Propostas e Contratos 

 

A análise referente aos documentos de consultas, propostas e contratos deverá ser 

efetuada de forma prática e eficiente. Os documentos das análises que irão conduzir a 

um possível contrato com o cliente devem garantir que são cumpridos os requisitos 

propostos pelo cliente e que o laboratório tem todos os recursos necessários para a 

execução dos ensaios e/ou calibrações adequados. Quaisquer diferenças entre a 

consulta /proposta e o contrato deve de ser devidamente validadas por ambas as partes 

e registadas, tal como qualquer alteração feita antes, durante e após a prestação dos 

serviços. [4] [11] [12] 

 

2.1.5. Subcontratação de Ensaios e Calibrações 

 

As subcontratações de ensaios e calibrações ocorre quando o laboratório da empresa 

necessita de auxílio, quer por sobrecarga de trabalho, quer por incapacidade temporária 

ou por necessidade de maior especialização. A Silliker Portugal é responsável pelo 

trabalho efetuado pelo subcontratado, além de ter que garantir a integridade das 

amostras durante o armazenamento e envio para o laboratório subcontratado. Os 

laboratórios subcontratados devem ser acreditados pela norma NP EN ISO/IEC 17025, 

inclusive para o ensaio em questão (sempre que possível, é uma fator preferencial na 
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escolha do laboratório subcontratado). Quando tal acontece a empresa deve manter o 

cliente informado e, de preferência, ter a aprovação do cliente antes da realização do 

ensaio e/ou calibração. [4] [11] [12] 

O laboratório deve manter os registos das subcontratações a que recorre e registos que 

evidenciem a conformidade com a norma, para os trabalhos subcontratados. [4] [11] [12] 

 

2.1.6. Aquisição de Produtos e Serviços 

 

Previamente à aquisição de produtos e serviços o laboratório deve fazer uma seleção e 

qualificação com o objetivo de selecionar os fornecedores, para garantir a qualidade dos 

ensaios e/ou calibrações. Também deve garantir que os produtos e serviços adquiridos 

são, sempre que necessário, alvo de uma avaliação antes de serem usados, além de 

garantirem que estes são bem rececionados e devidamente armazenados. É necessário 

ter um especial cuidado com os reagentes, os padrões e os materiais de referência 

certificados (MRC). [4] [11] [12] 

O laboratório deve avaliar periodicamente os fornecedores de produtos e serviços que 

influenciem a qualidade dos ensaios. [4] [11] [12] 

 

2.1.7. Serviço ao Cliente 

 

O serviço ao cliente é baseado numa política de cooperação com os clientes que 

abrange a importância do diálogo com o cliente, de forma a esclarecer dúvidas e para 

que o cliente possa acompanhar todas as etapas do trabalho em curso, dando assim 

uma maior confiança na prestação de serviços. [4] [11] [12] 

Na política de cooperação também é necessário haver retorno de informação, positiva 

ou negativa, dos clientes do laboratório, como por exemplo inquéritos de avaliação da 

satisfação. [4] [11] [12]  A Silliker envia para todos os clientes um questionário de 

avaliação da satisfação, para avaliar o primeiro serviço 1 a 3 meses após o início dos 

trabalhos. [15] Os registos provenientes dos questionários devem ser analisados e 

aplicadas na melhoria contínua do SG, nas atividades de ensaio e de calibração e no 

serviço ao cliente. [4] [11] [12]  
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Os comentários devem ser registados no sistema informático LABOLIMS no campo de 

notas da ficha individual do cliente. Em caso de ser assinalado pelo cliente alguma falha 

no serviço prestado, o departamento do Serviço ao Cliente deverá entrar em contacto 

com os diferentes departamentos envolvidos para promoverem as ações corretivas que 

levam à melhoria do serviço prestado. [15] 

 

2.1.8. Reclamações 

 

Todas as reclamações referentes às atividades elaboradas pelo laboratório entregues 

por clientes devem ser cuidadosamente analisadas e registadas, nunca esquecendo 

que também devem ser consideradas como oportunidades de melhoria. O registo tem 

de englobar todas as investigações (análise de causas) e conclusões (correções e 

ações corretivas). [4] [11] [12] 

Este procedimento, assim como as conclusões da investigação, devem ser 

comunicados atempada e adequadamente aos clientes. [4] [11] [12] 

 

2.1.9. Controlo de Trabalho de Ensaio e/ou de Calibração Não 

Conforme 

 

Cada vez que haja uma não conformidade, o laboratório deverá seguir um protocolo e 

registar essa não conformidade. Esse protocolo indica que se deve realizar uma 

investigação à não conformidade, ou seja, fazer uma análise de causas e de registar as 

conclusões com as correções e ações corretivas. [4] [11] [12] 

Sempre que necessário e aplicável os clientes devem ser informados se a não 

conformidade afetar a validade dos resultados dos ensaios e/ou das calibrações. [4] [11] 

[12] 

 

2.1.10. Melhoria 

 

Para a contínua melhoria da eficácia do SG o laboratório, através da análise da política 

da qualidade, dos objetivos da qualidade, dos resultados das auditorias, da análise de 
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dados, das ações corretivas e preventivas e da revisão pela gestão, consegue reunir 

medidas de melhoria. Como por exemplo a melhoria do desempenho de um método, 

atualização de um software, a diminuição do tempo de resposta aos clientes. [4] [11] 

[12] 

 

2.1.11. Ações Corretivas 

 

O laboratório deve definir um responsável para aplicar as ações corretivas, ou seja, deve 

aplicar uma ação que elimine a causa de uma não conformidade detetada ou desvios 

relativos às políticas e procedimentos. [4] [11] [12] 

O responsável antes de aplicar a ação corretiva deve analisar causas das não 

conformidades e executar os registos das mesmas, para que deste modo sejam 

implementadas ações apropriadas à dimensão do problema encontrado. Após 

implementadas devem de ser acompanhadas e avaliadas para se confirmar a sua 

eficácia, fechadas e retiradas as conclusões da implementação. [4] [11] [12] 

 

2.1.12. Ações Preventivas 

 

As ações preventivas têm o objetivo de evitar o aparecimento de potenciais não 

conformidades, que também podem ser vistas como oportunidades de melhoria. É 

significativo executar uma análise de potenciais causas de não conformidades e, nessa 

altura, devem ser definidas e implementadas as ações preventivas adequadas à 

diminuição das não conformidades, sendo a implementação acompanhada. Por último, 

faz-se a avaliação da eficácia da implementação das não conformidades e o fecho. [4] 

[11] [12] 

 

2.1.13. Controlo de Registos 

 

O laboratório deve definir um método para a execução de registos técnicos e de 

qualidade (relatórios de auditorias internas, revisões pela gestão, assim como os 

registos das ações corretivas e preventivas), assim como para as atividades de 
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identificação, recolha, indexação, acesso, armazenamento, manutenção, períodos de 

retenção e eliminação desses registos. [4] [11] [12] 

Os registos devem ser feitos de forma legível e armazenados em locais seguros para 

garantir a confidencialidade e para evitar estragos. O método adotado pelo laboratório 

também deve indicar os períodos definidos da conservação dos registos e a prevenção 

de uma possível perda dos mesmos, fazendo um suporte eletrónico dos mesmos. [4] 

[11] [12] 

Além destes casos, o método também refere que qualquer erro de registo feito em 

suporte físico (papel) deve de ser marcado com um risco (vendo-se a informação 

original), rubricado e datado. [4] [11] [12] 

 

2.1.14. Auditorias Internas 

 

O responsável pela qualidade, além de outras responsabilidades, também tem que 

planear e organizar as auditorias internas (anual para os requisitos normativos, até 4 

anos para ensaios do âmbito da acreditação). As auditorias internas são auditorias 

realizadas pelo laboratório ao seu próprio sistema, procedimentos e instalações. Estas 

auditorias têm como principal objetivo verificar se as operações, praticadas no 

laboratório, continuam a satisfazer os requisitos do SG da qualidade e da NP EN 

ISO/IEC 17025. [4] [11] [12] 

No final o auditor deve realizar um relatório onde abrange o que foi auditado e cada vez 

que exista dúvidas sobre a eficácia das operações, o laboratório deve implementar 

ações corretivas. [4] [11] [12] 

 

2.1.15. Revisão pela Gestão 

 

As revisões pela gestão, conduzidas pela gestão de topo, devem de ser realizadas, no 

mínimo, uma vez por ano, seguindo um protocolo. Tendo como principal objetivo avaliar 

a adequação e eficácia do SG implementado e também para implementar as alterações 

ou as melhorias necessárias. Esta revisão deve abranger vários pontos, como: a 

adequação das políticas e procedimentos, os relatórios do pessoal dirigente, os 

resultados das auditorias internas, as ações corretivas e preventivas, as avaliações 

efetuadas por organismos externos, os resultados de comparações interlaboratoriais, as 
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alterações do volume e do tipo de trabalho, o retorno da informação dos clientes, as 

reclamações, as recomendações de melhoria, entre outros (controlo da qualidade, 

recursos (orçamentos, instalações, equipamentos), recursos humanos, condições 

ambientais, objetivos da qualidade, …). [4] [11] [12] 

Os resultados das revisões pela gestão devem de ser registados e realizadas num prazo 

adequado e acordado, sendo aconselhável serem divulgadas ao pessoal do laboratório. 

[4] [11] [12] 

 

2.2. Requisitos Técnicos 

 

2.2.1. Generalidades 

 

Os fatores humanos, as instalações, as condições ambientais, os métodos de ensaio e 

validação de métodos, o equipamento, a rastreabilidade das medições, a amostragem 

e o manuseamento dos itens a ensaiar são fatores que determinam a exatidão e a 

fiabilidade dos ensaios e/ou calibrações. O laboratório tem de considerar estes fatores 

no desenvolvimento de métodos e procedimentos de ensaio e calibração, na formação 

e qualificação de pessoal e na seleção e calibração do equipamento utilizado. [4] [11] 

[12] 

 

2.2.2. Pessoal 

 

Para garantir a competência do pessoal o laboratório deve ter um documento onde se 

encontra definido a competência dos mesmos e a sua manutenção, para tal o pessoal 

deve ser qualificado com base na formação e experiência e devem de ter uma 

qualificação contínua. Nesse documento devem estar indicadas as qualificações 

mínimas exigidas para os diferentes cargos ou funções no laboratório, pois são os 

trabalhadores que estão envolvidos na execução e controlo das atividades da empresa, 

logo eles são uma componente fundamental do trabalho numa empresa. [4] [11] [12] 

Ajustado às tarefas atuais e previsíveis do laboratório, este deve proporcionar formação 

ao pessoal e a sua eficácia deve ser avaliada. [4] [11] [12] Anualmente, é realizado com 

todos os colaboradores da Silliker um levantamento das necessidades de formação, 
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estas são analisadas pela Diretora Geral, pelos responsáveis de qualidade e de 

operações, pelos responsáveis técnicos e pelo coordenador ambiente. De seguida, é 

elaborado o programa anual de formação. [4] 

Os registos das autorizações, da competência, da escolaridade e da qualificação 

profissional, das formações, da perícia, de experiência e de aptidão médica de todo o 

pessoal técnico devem ser mantidos. [4] [11] [12] 

 

2.2.3. Instalações e Condições Ambientais 

 

As instalações e condições ambientais, principalmente as fontes de energia e a 

iluminação, devem permitir a correta realização de ensaios e/ou calibrações. [4] [11] [12] 

O laboratório necessita de evidenciar registos relativos às instalações e condições 

ambientais, de iluminação e de limpeza. Os valores dos registos não devem afetar os 

resultados ou afetar a qualidade do laboratório na realização dos ensaios e/ou 

calibrações. Tendo como especial cuidado quando os ensaios e/ou calibrações são 

realizados fora das instalações permanentes da empresa. [4] [11] [12] 

As áreas incompatíveis e vizinhas do local de realização de ensaios e/ou de calibrações 

devem estar separadas de modo a evitar a contaminação cruzada. O laboratório tem a 

obrigação de garantir, além de assegurar a limpeza e a arrumação das mesmas. [4] [11] 

[12] 

 

2.2.4. Métodos de Ensaio e Calibração e Validação dos Métodos  

 

O laboratório deve eleger os métodos e procedimentos adequados para a realização 

apropriada de ensaios e para satisfazer as necessidades dos clientes. Estes incluem a 

amostragem, o manuseamento, o transporte, o armazenamento e a preparação dos 

itens a ensaiar e/ou calibrar. As instruções de utilização e do funcionamento de todo o 

equipamento devem estar acessíveis a todo o pessoal do laboratório. Os métodos 

selecionados para a realização de ensaios e calibrações devem ser preferencialmente 

métodos publicados em normas, tanto internacionais como nacionais, ou por 

organismos técnicos de reputação conhecida, ou em revistas e textos relevantes. 

Também podem ser selecionados métodos desenvolvidos internamente, desde que 

sejam adequados e que estejam devidamente validados. [4] [11] [12] 
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A validação de um método consiste na confirmação que o método de ensaio interno 

cumpre os requisitos específicos pretendidos de forma satisfatória. Pode ser realizada 

uma avaliação indireta, ou seja, por evidência das suas características, estudos de 

otimização e de parâmetros (repetibilidade, precisão intermédia, limites de deteção) ou, 

então, por avaliação direta, ou seja, por comparação com referências aceites, de 

comparações interlaboratoriais, ou de MRC. [4] [11] [12] 

O laboratório deve possuir e aplicar um protocolo para a estimativa de incerteza de 

medição podendo basear-se no conhecimento do desempenho do método e recolher a 

experiência adquirida e aos dados das validações anteriores. Este também deve ter um 

controlo de dados para os cálculos e transferências de dados relativamente aos 

métodos de ensaio e calibração e à validação de métodos, seguidos pelo laboratório, 

para estes serem submetidos a verificações apropriadas de forma sistemática. [4] [11] 

[12] 

 

2.2.5. Equipamento 

 

Os equipamentos devem ser adequados ao uso pretendido. Deste modo, os ensaios 

são realizados de forma correta e com sucesso. O laboratório é obrigado pela NP EN 

ISO/IEC 17025 a que todo o equipamento, quando aplicável, seja calibrado ou verificado 

antes da sua utilização. A calibração pode ser realizada externamente (desde que a 

empresa seja acreditada) ou internamente e é um meio para conhecer desempenho do 

equipamento. Em contrapartida, a verificação estabelece a conformidade com requisitos 

especificados e assim confirmar a aptidão ao uso. Deste modo os resultados obtidos 

pelo laboratório são mais credíveis, pois todos os equipamentos ao estarem 

devidamente verificados e calibrados vão estar de acordo com as exigências 

normativas. [4] [11] [12] 

O laboratório deve ter os seus equipamentos devidamente identificados pelo código 

interno ou pelo número de série e registados em suporte de papel ou em suporte 

informático. Também deve ter um programa de calibrações, verificações e manutenções 

apropriadas ao equipamento e ao uso dado pelo laboratório. Devem existir no 

laboratório instruções de utilização, verificação/calibração e manutenção de todos os 

equipamentos. [4] [11] [12] 
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Tanto o equipamento como o respetivo software têm que satisfazer as especificações 

importantes para os ensaios e devem ser protegidos contra possíveis ajustes que 

invalidem os resultados. [4] [11] [12] 

 

2.2.6. Rastreabilidade das Medições 

 

Os equipamentos que causam impacto na qualidade do resultado de ensaio, da 

calibração ou da amostragem, devem ser calibrados antes de entrarem ao serviço. 

Deste modo, a rastreabilidade das medições deve ser assegurada pelos padrões 

utilizados nas calibrações dos equipamentos e nos padrões de referência do laboratório, 

utilizados nas verificações intermédias, tanto de equipamento como de padrões e no 

transporte, no armazenamento, no manuseamento e na utilização, como forma de 

manter a segurança e a integridade deste. [4] [11] [12] 

No caso das calibrações de equipamentos a rastreabilidade deve ser feita ao Sistema 

Internacional de Unidades, utilizando comparações a padrões primários do Sistema 

Internacional de Unidades. No caso da rastreabilidade das medições químicas, a 

comparabilidade dos resultados é entre MRC, as participações em ensaios de 

comparação interlaboratorial (ECI’s) ou recorrendo a métodos de referência. Quando 

não existem MRC, uma forma de controlar a exatidão é participando em ECI’s. [4] [11] 

[12] 

O laboratório deve ter um programa e procedimentos para a calibração dos seus 

padrões de referência, efetuada por um organismo que possa proporcionar a 

rastreabilidade. Estes padrões de referência devem ser utilizados apenas para 

calibração, devendo ser calibrados depois de cada ajuste. [4] [11] [12] 

 

2.2.7. Amostragem 

 

A amostragem consiste na recolha da amostra de forma representativa do todo para 

ensaio, especificando os fatores a controlar para garantir a validade dos resultados de 

ensaio ou calibração. O laboratório deve ter registos relativos a dados e operações 

relativos à amostragem, tais como o procedimento de amostragem utilizado, a 

identificação do pessoal que executa a amostragem, as condições ambientais (quando 

adequado) e os diagramas ou meios equivalentes para identificação do local de 
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amostragem, quando necessário e, se adequado, as técnicas estatísticas que estão na 

base dos procedimentos de amostragem. [4] [11] [12] 

 

2.2.8. Manuseamento dos Itens a Ensaiar ou Calibrar 

 

O laboratório deve ter procedimentos que estabeleçam condições para o transporte, a 

receção, o manuseamento, a proteção, o armazenamento, a conservação e/ou 

eliminação de amostras, de modo a proteger a integridade das mesmas, bem como um 

sistema de identificação claro. O manuseamento dos itens a ensaiar ou calibrar deve de 

estar descrito nos procedimentos que o laboratório tem relativos aos diferentes tipos de 

amostras. Estes documentos devem estar acessíveis aos colaboradores que efetuam 

esta atividade. [4] [11] [12] 

 

2.2.9. Garantir a Qualidade dos Resultados de Ensaio e de Calibração 

 

A qualidade dos resultados de ensaio e de calibração são garantidos se se seguir os 

procedimentos que o laboratório implementou relativos ao controlo da qualidade e de 

registos, para que se detete tendências e aplicar, sempre que necessário, técnicas 

estatísticas na análise. A participação em programas de comparação interlaboratorial 

ou ensaios de aptidão, o uso de MRC e/ou controlo de qualidade interno com um recurso 

a materiais de referência internos são exemplos de como monitorizar este controlo de 

qualidade garantindo a qualidade dos resultados. Os ensaios de comparação 

interlaboratorial são realizados, usando o mesmo material, por dois ou mais laboratórios, 

de acordo com condições pré-definidas. Os ensaios de aptidão são ensaios realizados 

para determinar o desempenho do analista ou do laboratório. [4] [11] [12] 

A partir desta monitorização irão resultar dados que devem ser analisados e se estes 

não cumprirem com os critérios predefinidos devem ser tomadas ações para corrigir o 

problema de modo a evitar resultados incorretos. [4] [11] [12] 
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2.2.10. Apresentação dos Resultados 

 

Todos os resultados gerados no laboratório de ensaios e calibrações devem ser 

apresentadas de forma exata, clara, inequívoca e objetiva, e de acordo com as 

instruções específicas dos métodos de ensaio ou calibração. Os resultados são 

apresentados num relatório de ensaio ou num boletim analítico, onde devem estar 

incluídas todas as informações solicitadas pelo cliente, necessárias para a interpretação 

dos resultados e exigidas pelo método utilizado. Estes devem conter no mínimo: título, 

identificação (do laboratório, do local das análises, do boletim analítico, do cliente, do 

método, da amostra, plano e procedimento de amostragem, ensaios subcontratados, 

função, nome e assinatura do responsável pela aprovação), datas (amostragem, 

receção, análise, validação), resultados, unidades, declaração que os resultados dizem 

respeito apenas à amostra analisada, desvios, adições ou exclusões ao método 

utilizado, declaração de conformidade, incerteza, opiniões e interpretações (se aplicável 

e/ou apropriado), informação complementar. [4] [11] [12] 

Qualquer emenda efetuada no boletim analítico implica uma nova emissão, sendo este 

novo identificado de modo inequívoco e deverá conter uma referência ao documento 

original que substitui. [12] 
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3.  Acreditação 

 

A acreditação traduz-se num reconhecimento da competência técnica e de gestão de 

uma entidade na realização de atividades específicas de avaliação da conformidade, 

cuja avaliação é realizada por um organismo de acreditação. Este processo de avaliação 

tem vários fatores, demonstrando que um dado bem, produto, processo ou serviço 

cumpre com os requisitos que lhe são aplicáveis. Entre esses fatores encontram-se [13] 

[14]: 

 Competência técnica do pessoal;  

 Validade e adequação dos métodos de ensaio; 

 Rastreabilidade de medições e calibrações a normas nacionais; 

 Adequação, calibração e manutenção dos equipamentos de ensaio; 

 Ambiente de ensaio; 

 Amostragem, manuseamento e transporte de itens de ensaio; 

 Garantia da qualidade de dados de ensaios e calibrações. 

A acreditação funciona como um regulador técnico, garantindo que a otimização dos 

custos não diminui a competência técnica, não pondo em risco a confiança na execução 

das atividades que estão acreditadas. [13] 

Em alguns casos a avaliação da conformidade é uma exigência legal, estando 

relacionada com a segurança desse produto ou serviço, noutros casos é uma exigência 

contratual para dar uma garantia que um dado produto ou serviço se adequa ao uso 

pretendido. [13] 

O processo de acreditação é sujeito a uma legislação comunitária que o obriga a um 

funcionamento harmonizado, sendo este avaliado através de um sistema de avaliação. 

Com isto, cada Estado-Membro da UE e da EFTA indicou um único organismo nacional 

de acreditação, que no caso de Portugal é o IPAC, conforme o disposto no Decreto-lei 

nº23/2011, de 11 de setembro. Este organismo atua sob a supervisão do Ministro da 

Economia, embora a sua área de intervenção abranja praticamente todos os setores de 

governação. [13] 

O IPAC é membro da infraestrutura europeia de acreditação, a European Cooperation 

for Accreditation (EA), bem como das estruturas mundiais de acreditação, a International 

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e o International Accreditation Forum (IAF), 

sendo signatário dos diferentes acordos mútuos de reconhecimento [13], chamado de 
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acordo da ILAC [16], aumentando a aceitação de produtos e serviços além das fronteiras 

nacionais. Deste modo cada país tem o mesmo procedimento e estrutura de 

acreditação. [17] O objetivo desses acordos é criar uma estrutura internacional para 

apoiar o comércio internacional por meio da remoção de barreiras técnicas, [18] 

permitindo assim que dados de ensaios e calibrações sejam aceites pelos países 

signatários desses mesmos scordos. [16]  

A acreditação de um laboratório é distinguida da certificação em vários aspetos, 

especificamente nas metodologias e critérios usados, ou seja não só exige um sistema 

da qualidade, mas ainda requer a necessária competência técnica para garantir 

confiança nos resultados e produtos das actividades acreditadas. [13] [19]  A principal 

diferença é que a acreditação utiliza critérios e procedimentos elaborados para 

determinar a competência técnica, ao passo que a certificação é uma das actividades 

de avaliação da conformidade. [14] [16] Contudo existem requisitos comuns entre a 

norma de referência da acreditação de laboratórios, a norma ISO/IEC 17025, e a norma 

ISO 9001. [14] 

A conformidade do SGQ de um laboratório com os requisitos da ISO 9001 não é 

suficiente para demonstrar a competência técnica do laboratório na realização de 

ensaios ou calibrações. Tal como a conformidade com os requisitos da ISO/IEC 17025 

não implica a conformidade com todos os requisitos da ISO 9001. [14] 

 

3.1. Visão de um laboratório acreditado 

 

O objetivo de um laboratório acreditado é obter e transmitir confiança na execução de 

determinadas atividades técnicas, ao confirmar a existência de um nível de competência 

técnica mínimo, reconhecido internacionalmente. Como a acreditação é executada de 

acordo com as mesmas normas internacionais, possibilita transmitir confiança a 

reguladores nacionais, internacionais e multinacionais. [13] 

A acreditação de laboratórios garante o reconhecimento formal da competência, 

proporcionando assim um meio rápido para os clientes identificarem e selecionarem 

serviços de ensaio, medição e calibração confiáveis. Para manter esse reconhecimento, 

os laboratórios são reavaliados periodicamente pelo organismo de acreditação a fim de 

assegurar a sua contínua conformidade com os requisitos e para verificar se o seu 

padrão de operação está sendo mantido.  
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A acreditação é uma arma poderosa de marketing para laboratórios de ensaio, 

calibração e medição, visto ser muito respeitada tanto nacional como 

internacionalmente, como um indicador fiável da competência técnica. [16] 

Por meio do acordo da ILAC, os laboratórios acreditados ganham um reconhecimento 

internacional, que permite que os dados obtidos por eles sejam aceites mais 

rapidamente em mercados externos. Este reconhecimento ajuda a reduzir custos para 

fabricantes e exportadores, cujos produtos ou materiais são ensaiados em laboratórios 

acreditados, por meio da redução ou eliminação da necessidade de ensaio noutro país. 

[16] 

 

3.2. Guia para a acreditação 

 

O guia para a acreditação de laboratórios químicos do IPAC determina quatro 

parâmetros que são essenciais para a acreditação de um laboratório químico [20]: 

 Calibração de equipamentos de medição física; 

 Calibração analítica; 

 Controlo da qualidade em análises químicas; 

 Resultados de análises químicas. 

 

3.2.1. Calibração de equipamentos de medição física 

 

A calibração de equipamentos pode ser realizada externa ou internamente. No caso da 

calibração externa, a seleção do laboratório de calibração estará integrada num 

programa de avaliação e qualificação de fornecedores e tem de ter em conta as 

exigências de qualidade estabelecidas para os resultados da calibração, como a 

incerteza. O pedido de calibração deve ser explícito e claro. [20] 

A empresa define a periodicidade das calibrações dos equipamentos. Esta 

periodicidade difere de equipamento para equipamento, devido às características do 

mesmo, à frequência e tipo de utilização e com base na experiência de calibrações 

anteriores, de modo a garantir que o equipamento cumpre os erros máximos 

admissíveis (EMA) durante o intervalo entre calibrações. [20] Os EMA são definidos 

segundo a função da utilização mais restrita de cada equipamento. [21] 
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Todos os equipamentos calibrados devem ser codificados e etiquetados, tanto pela 

empresa externa como pela Silliker. As etiquetas devem de ser colocadas numa zona 

visível dos equipamentos. De modo geral, nas etiquetas é identificado sempre o número 

de certificado de calibração, a data da calibração e da próxima e o código interno da 

Silliker. Também é representado nas etiquetas da Silliker a data de emissão do 

certificado de calibração, a entidade que o calibrou e todas as restrições de utilização 

(caso aplicável), assim como as gamas ou intervalos de medição. [11] [22] 

De forma a poder detetar possíveis falhas ou avarias nos equipamentos realizam-se 

verificações internas com equipamentos de referência, entre calibrações e ensaios. [11] 

Tendo em cada Procedimento Relativo à Utilização de Equipamento (PEQ) e quando 

aplicável, a metodologia e a periodicidade das verificações internas. [22] 

Os equipamentos de medição física são as balanças, o material volumétrico, os 

termómetros e os controladores de temperaturas. [20] 

As balanças devem ser calibradas usando massas-padrão calibradas externamente e 

respeitando os procedimentos adequados, sendo que o período adotado pela Silliker 

para as calibrações é de 1 ano. Diariamente, no início do dia de trabalho, é realizado 

uma verificação a cada balança utilizando as massas calibradas, para monotorizar o 

funcionamento das balanças. [20] [23]  

O material volumétrico deve ser calibrado quando tem influência significativa no 

resultado do ensaio, sendo que o prazo de calibração é diferente para material 

volumétrico não automático e para material volumétrico com êmbolo e para 

micropipetas. O prazo de calibração inicial do material volumétrico não automático não 

deve ultrapassar os 3 a 5 anos. [20] Na Silliker as micropipetas usadas no laboratório 

de química têm um período de calibração de 3 meses, enquanto as de microbiologia 

têm de 1 ano. Com exceção do resto do material volumétrico, as micropipetas são 

verificadas antes da sua utilização diariamente. [24] Além da calibração, o material 

volumétrico necessita de uma inspeção visual cuidada e deve ser lavado, 

descontaminado e guardado adequadamente em função do uso. [25] É recomendada a 

utilização de material volumétrico de classe A ou AS para medições rigorosas de 

volume. [20] 

Os equipamentos com controladores de temperatura, incluindo os termómetros e os 

controladores de temperatura, são, anualmente, calibrados por uma empresa externa e 

verificados internamente. As verificações são realizadas com equipamentos de 

referência calibrados externamente e são executadas através de estudos do seu 
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comportamento térmico, devendo ser avaliados pelo menos a estabilidade térmica no 

tempo e a homogeneidade da temperatura no interior do equipamento. [20] [26] 

Em conjunto com estas calibrações são realizadas as calibrações instrumentais, como 

por exemplo o comprimento da onda ou a absorvância medida por um espetrofotómetro, 

que devem ser realizadas sempre que a norma ou procedimento do método o exija e 

quando esta pode ter influencia direta ou significativa no resultado. [20] 

 

3.2.2. Calibração analítica 

 

A calibração analítica é realizada recorrendo a padrões químicos e/ou MRC.  [20] 

Nos métodos instrumentais, podem ser realizadas diferentes formas de calibrações 

analíticas dependendo do método a realizar [20]: 

 Reta ou curva de calibração; 

 Adição de padrão; 

 Padrão interno; 

 Padrão externo; 

 Fator de resposta. 

O laboratório deve definir quais destas opções de calibração analítica são as mais 

adequadas para diferentes casos concretos, pelo que deverá definir anteriormente os 

critérios de escolha e de aplicabilidade. Uma vez definido o método, deverão ser 

estabelecidos critérios para aceitação das calibrações obtidas, no que respeita à 

linearidade, tipo de ajuste polinomial e coeficiente de correlação [20]. 

Os resultados devem ser citados meramente quando se encontrarem dentro do intervalo 

de interpolação da reta ou curva de calibração, podendo admitir extrapolações nos 

extremos para valores até 10% do intervalo de calibração, com a atenção de não 

ultrapassar o Limite de Quantificação (LQ) [20]. 

A calibração analítica deve ser reforçada com o programa de controlo da qualidade, 

sendo utilizado padrões ou amostras de controlo independentes dos usados na 

calibração, como a utilização de amostras diárias de controlo de processo (DPCS). [20] 

A periodicidade da calibração analítica deve ser efetuada segundo o indicado na norma. 

Porém, quando um sistema é muito estável não é necessário a realização da calibração 

sempre que se realiza uma análise, sendo só realizada periodicamente. No entanto, é 
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necessário a realização de verificações do bom funcionamento do aparelho, bem como 

ter especial atenção às mudanças de colunas, lâmpadas, reagentes ou uma intervenção 

no equipamento, pois pode afetar significativamente os resultados. [20] 

No caso de retas de calibração propõe-se uma calibração diária ou uma calibração antes 

de cada sessão de trabalho. [20] A construção da reta deve-se basear, no mínimo, em 

5 pontos igualmente espaçados, usando-se um branco e 4 padrões que se encontrem 

dentro da gama das concentrações da análise, pois as concentrações das amostras são 

determinadas por interpolação. [27] Esta calibração segue sempre os critérios de 

aceitação relativos à calibração estabelecida e ao controlo de cada nova calibração face 

às anteriores ou através de controlos independentes. [20] Por exemplo, a representação 

gráfica da reta de calibração terá de ser uma reta e o coeficiente de correlação terá de 

ser no mínimo 0,9995. [27] 

O limite de deteção (LD) e o limite de quantificação (LQ) constituem os limiares 

analíticos de um método. [28] O LD corresponde ao início do intervalo a partir do qual é 

possível diferenciar o sinal do branco do sinal da amostra e, consequentemente, 

identificar a presença ou a ausência do analito com uma certeza estatisticamente 

razoável, cerca de 95%. O LQ corresponde a início da gama onde o coeficiente de 

variação e o erro relativo se reduzem a valores razoáveis para se quantificar uma 

substância com um nível aceitável de precisão e exatidão. Na prática deve usar-se o LQ 

como início da zona em que se reportam valores numéricos, correspondendo 

normalmente ao padrão de calibração de menor concentração (excluindo o branco). [20] 

[28] 

 

3.2.3. Controlo da qualidade em análises químicas 

 

A garantia e o controlo da qualidade são medidas essenciais tomadas para controlar a 

ocorrência de erro e para garantir e melhorar a eficácia do SGQ adotado. [20] Sendo 

um dos objetivos do SGQ a garantia da qualidade dos resultados, é necessário conhecer 

e identificar as potenciais causas da ocorrência de erro e tentar eliminá-las e deve-se 

ter um sistema de deteção de erros baseado no controlo do processo analítico, 

avaliando periodicamente a exatidão dos resultados recorrendo a um sistema de 

Controlo da Qualidade (CQ) dos resultados obtidos, recorrendo ao CQ externo e interno, 

ou seja, um conjunto de técnicas e atividades de caráter operacional utilizadas com vista 

a responder às exigências da qualidade. [20] [29] 
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Por garantia de qualidade (GQ) entende-se as medidas que são realizadas de forma a 

minimizar o erro; o controlo da qualidade (CQ) inclui as ações realizadas de forma a 

garantir o controlo da ocorrência do mesmo. [20] 

Um CQ externo expressa-se em ações efetuadas pelo laboratório, que dependem do 

exterior, ou seja, o laboratório usa MRC, ou padrões equivalentes, e a participação do 

laboratório em ensaios interlaboratoriais (ECI) apropriados, permitindo evidenciar um 

dos objetivos da acreditação que é a comparabilidade de resultados obtidos para uma 

determinada amostra. [20] 

No CQ interno pode-se utilizar Materiais de Referência Internos (MRI), cartas de controlo 

(CC), amostras em duplicado, brancos, amostras padrão, ensaios de recuperação, 

amostras cegas entre outros. [20] 

 

3.2.3.1. Materiais de Referência Certificados (MRC) 

 

Os MRC são materiais de referência em que as propriedades apresentam-se bem 

definidas e certificadas por uma entidade certificadora. [29] Sendo adquiridos por 

organismos reconhecidos e com credibilidade, como, por exemplo, a BIPEA. [27]  

Estes materiais estabelecem a rastreabilidade das medições químicas e permitem 

controlar a exatidão do método de análise. [29] [27] Por estes motivos e caso exista um 

MRC compatível e adequado, estes devem ser utilizados quer durante a validação de 

um método quer na análise de amostras em rotina com o objetivo de validar o trabalho 

diário (Daily Process Control Samples, DPCS). [20] [27] [30] Para tal, é necessário que 

o MRC seja utilizado de forma semelhante às amostras e deve ter uma matriz 

semelhante às amostras e adequado às gamas de trabalho do método em causa. [27] 

O valor obtido na análise do MRC deve ser comparado com o valor de certificado, 

determinando-se o erro e exatidão da análise, avaliando assim o desempenho do 

laboratório. Quando o valor não se encontrar dentro do intervalo de incerteza associado 

deve-se procurar a razão do desvio e eliminá-la, ou mesmo aceitá-la justificando a 

opção. [31] 
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Uma das formas de avaliar o desempenho do laboratório na análise de um MRC, ou 

mesmo num ECI, é pelo fator de desempenho (Z-Score) através da seguinte equação 

[27]: 

𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑋𝑙𝑎𝑏 − 𝑋𝑎𝑙𝑣𝑜

𝛿
 

Sendo: 

𝑋𝑙𝑎𝑏 – O valor obtido pelo laboratório. 

𝑋𝑎𝑙𝑣𝑜 – O valor aceite como verdadeiro, fornecido no certificado do MRC ou o valor 

estabelecido no ECI (valor alvo). 

𝛿 – A incerteza do valor do MRC, ou o desvio padrão da média dos laboratórios 

participantes no ECI. 

 

A avaliação do resultado do “Z-Score”, segundo a Silliker Portugal, é realizada segundo 

a seguinte escala de resultados [28] [29] [27]: 

 Resultado obtido classificado como aceitável: 0 ≤ |Z-Score| ≤ 2 

 Resultado obtido classificado como questionável: 2 < |Z-Score| ≤ 3 

 Resultado obtido classificado como não aceitável: |Z-Score| > 3 

 

A avaliação do resultado do “Z-Score”, segundo a maioria dos fornecedores, é realizada 

segundo a seguinte escala de resultados [28] [29] [27]: 

 Resultado obtido classificado como aceitável: 0 ≤ “Z-Score” ≤ 2 

 Resultado obtido classificado como não aceitável: “Z-Score” > 2 

 

Os resultados de “Z-Score” ideais (em valor absoluto) encontram-se entre 0 a 2, contudo 

nem sempre é o que ocorre. [29] Quando os resultados obtidos são classificados como 

“não aceitáveis” são registados como não conformes, tendo de se tratar o mais 

rapidamente possível essa não conformidade (NC) ao procurar as possíveis causas do 

sucedido e corrigi-las. Deve-se ter o cuidado de verificar se os resultados para os 

clientes foram afetados. Em caso afirmativo, tem que se repetir os ensaios. [29] [27] 
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3.2.3.2. Ensaio de Comparação Interlaboratorial (ECI) 

 

ECI é uma ferramenta de controlo da qualidade externa, tratando-se de um programa 

externo ao laboratório que compara a performance analítica de um grupo de 

laboratórios. Esta comparação dá a visão que o trabalho realizado no laboratório é, no 

mínimo, comparável aos resultados analíticos produzidos por outros laboratórios. [30] 

A participação em ECI proporciona uma evolução técnica ao laboratório, dado que 

implica trabalhar com amostras que vão sendo diferentes e cujo valor correto é 

desconhecido. [20]  

Esta ferramenta é utilizada para validar novos métodos, competências e desempenho 

de analistas. Por isso, existem vários tipos de ECI’s que diferem no objetivo do 

laboratório. [28] [29] 

Quando o objetivo é estudar o comportamento do laboratório, existem os ensaios de 

aptidão ou competência, que permitem avaliar o desempenho dos participantes, com 

base na exatidão e precisão dos resultados. No caso do estudo do comportamento de 

métodos analíticos existem os ensaios de normalização, que permitem estudar a 

reprodutibilidade e repetibilidade de um método de análise, nos quais existem os 

ensaios colaborativos, que determinam as caraterísticas para a realização de um 

método de análise, e os ensaios comparativos que comparam os resultados obtidos por 

vários métodos de análise. [28] [29] 

A Silliker participa, no mínimo, em dois circuitos por ano para cada método acreditado. 

As amostras de ECI são sempre provenientes de fornecedores acreditados e têm de ser 

adequadas às práticas correntes, além de que a sua matriz tem de ser semelhante às 

das amostras normalmente analisadas pelo laboratório. [27] O laboratório deve analisar 

as amostras dos ECI’s como se fossem amostras normais de clientes. [20] 

Uma das formas de avaliar o desempenho do laboratório num ECI, é pelo fator de 

desempenho (Z-Score), tal como descrito no capítulo 3.2.3.1. A avaliação do resultado 

do fator de desempenho de um ECI é efetuado da mesma forma que num MRC. [27] 

Quando os resultados obtidos são classificados como “não aceitável” são registados 

como não conformes, tendo de se tratar o mais rapidamente possível essa NC ao 

reentrar a amostra do ECI como amostra cega. Analisa-se novamente o fator de 

desempenho (Z-Score) segundo as mesmas regras. [27] 
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3.2.3.3. Materiais de Referência Internos (MRI) 

 

Os MRI são materiais estáveis a médio/longo prazo e homogéneos, de forma a permitir 

controlar a exatidão e a precisão/fidelidade ao longo do tempo, sendo que a exatidão 

apenas pode ser avaliada quando os MRI são calibrados recorrendo a MRC ou a 

padrões semelhantes. [20] 

Estes materiais devem ter, preferencialmente, uma composição e concentração 

semelhantes às das amostras a analisar pelo laboratório. Quando não é possível obter 

esta semelhança, usam-se padrões sintéticos que são chamados de padrões de 

controlo de qualidade. [29] 

Devem ser utilizados com mais frequência quando não existe MRC ou ECI disponíveis 

ou adequados para um método. Os MRI podem ser utilizados como amostras diárias de 

controlo de processo (DPCS). [20] 

 

3.2.3.4. Brancos 

 

É fundamental controlar os ensaios de brancos, principalmente no caso de metodologias 

propícias a contaminações e é essencial a sua execução em métodos com gamas 

baixas de concentrações. A sua realização é indispensável, devido à variação de 

reagentes, materiais de lavagem, analista, ou outras causas que podem introduzir 

contaminações ou variações. Esta ferramenta serve como técnica complementar de CQ 

interna, devendo ser realizada em paralelo com a análise das amostras. [20] 

 

3.2.3.5. Amostras cegas 

 

As amostras cegas são amostras provenientes de clientes anteriormente analisadas, 

ECI’s, DPCS, ou materiais de referência, em que o seu teor é conhecido pelos 

superiores, mas não pelos analistas. 

Estas amostras têm como finalidade a qualificação e/ou manutenção de competências 

do analista, determinando a precisão ou a exatidão de um método e verificar o 

desempenho dos analistas ao longo do tempo. [27] 
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3.2.3.6. Duplicados 

 

Duplicados são dois ensaios realizados sobre duas tomas da mesma amostra. No caso 

de não haver amostra suficiente para duas tomas realiza-se duas medições sobre a 

mesma toma. Quando são realizadas análises a uma amostra em duplicado pretende-

se avaliar a perícia do analista, determinar a precisão do método de análise (controlo da 

repetibilidade) e detetar a ocorrência de erros acidentais. [20] Só por si não garantem 

que o resultado final tenha um menor erro (maior exatidão), pois se houver erro 

sistemático ambos os duplicados o possuirão. [29]  

Na Silliker são realizados em duplicado entre 5 a 10% do total de análises. A análise 

dos resultados dos duplicados é efetuada ou através do LABOLIMS, o sistema 

informático, que alerta no caso da diferença entre os duplicados ser superior à variação 

permitida pelo método; ou é realizada pelos analistas, através das folhas de cálculo de 

excel associados a cada método. Quando a variabilidade do método não é conhecida, 

a análise dos duplicados deve obedecer aos seguintes critérios [27]: 

 10% do valor médio para valores ≤ 1%; 

 5% do valor médio para valores > 1%.  

 

3.2.3.7. Ensaios de recuperação 

 

Os ensaios de recuperação têm como objetivo determinar a capacidade de identificação 

e quantificação do analito, na presença de outros componentes, como impurezas, sendo 

importantes no caso de amostras desconhecidas e devem ser realizadas considerando 

os diferentes tipos de matriz e/ou proveniência/complexidade. [20] [27] Avaliam as 

interferências utilizando uma série de amostras com a mesma matriz e em condições 

de repetibilidade (mesmo laboratório, analista, equipamento, curto intervalo de tempo), 

em que a única variação é a concentração do analito em concentrações conhecidas.  

A periodicidade da sua realização, na Silliker, depende da frequência da realização do 

método em laboratório, para os métodos mais frequentes é realizado 5 a 10 vezes por 

ano, nos menos frequentes a realização diminui para 2 a 4 vezes por ano. [27] 
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3.2.3.8. Cartas de Controlo (CC) 

 

As CC são internacionalmente aceites como uma das formas mais eficientes de exercer 

e visualizar um CQ contínuo sobre os resultados e detetar erros. [29] Apresentam de 

uma forma fácil, clara e eficiente os dados obtidos do CQ. Podendo ser apresentados 

em CC os dados obtidos na análise de MRI, brancos, padrões de calibração, repetição 

de amostras, desvio entre duplicados, recuperação de adições e/ou dados referentes a 

parâmetros instrumentais ou de calibração. [20] 

Existem três tipos de CC: as cartas de médias ou de indivíduos, as cartas de amplitude, 

e as cartas de somas cumulativas. [29] A escolha entre os três tipos de CC é executada 

tendo em atenção as características que se pretendem controlar e as ações de CQ 

adotadas. [20]  

 

 Cartas de controlo de médias ou indivíduos 

A carta de médias ou indivíduos representa a variação no tempo (eixo das abcissas) de 

um parâmetro selecionado (eixo das ordenadas), cuja ocorrência de erros é aleatória, 

pelo que a distribuição dos pontos em torno do valor médio (𝜒) segue a Lei Normal. [27] 

A sua construção pede no mínimo vinte pontos (n≥20), obtidos previamente por ensaios, 

de modo a calcular a média dos valores (𝜒) e o desvio padrão (𝜎). Na carta encontra-se 

representado várias linhas de referência, nomeadamente [27]: 

 Uma linha central, correspondente à média (𝜒); 

 As linhas de 𝜒 ± 1𝜎. 

 As linhas de 𝜒 ± 2𝜎, denominadas de linhas de aviso. 

 As linhas de 𝜒 ± 3𝜎, denominadas de linhas de controlo. 
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Contudo, nas CC podem existir tendências sistemáticas que indicam uma situação fora 

de controlo, como [27]: 

 Uma série de sete ou mais pontos consecutivos a moverem-se para cima ou 

para baixo indica, normalmente, que um equipamento está a ficar fora dos limites 

da calibração, cujo desempenho está a degradar-se com o tempo. 

 Um conjunto de oito ou mais pontos consecutivos acima ou abaixo da média 

pode indicar uma alteração repentina das condições resultando numa nova 

média. 

 

Quando se deteta uma destas tendências na Silliker, o analista deve alertar o 

responsável técnico e registar a anomalia. Os responsáveis técnicos, juntamente com o 

responsável da qualidade, vão analisar as causas, definir correções e implementar as 

ações corretivas adequadas. [27] 

 

 

 

 

Fig. 4. Representação das linhas de referência numa carta de controlo de médias ou indivíduos. 
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 Cartas de controlo de médias ou indivíduos baseadas em valores fixos (literatura 

ou definidos pelos próprios aparelhos) 

Este tipo carta de controlo é usada, por exemplo, para a verificação da temperatura dos 

equipamentos, como os frigoríficos, banhos, muflas e estufas. [27] 

Na carta de controlo de médias ou indivíduos o eixo das abcissas representa uma 

referência temporal, como as semanas, ou outra referência temporal, e o eixo das 

ordenadas a temperatura em ºC. A escala do eixo das ordenadas depende dos valores 

a controlar, como por exemplo a estufa 125 em que a gama de temperatura é (20±1)ºC. 

[27] 

 

 

 

 

 

Os valores das verificações de temperaturas devem situar-se dentro dos limites, caso 

haja algum valor fora dos limites o analista deverá tentar regular a temperatura e alertar 

o responsável técnico. Porém, se os valores de temperaturas continuarem a sair dos 

limites deverá ser chamada a assistência técnica. [27] 

 

3.2.3.9. Daily Process Control Samples - DPCS 

 

Os DPCS são amostras padrão de controlo diário do processo e são usados para CQ 

interno. [4] É um material com características bem definidas de homogeneidade e 

estabilidade, usado para as verificações de controlo e para a construção das CC. [32] 

Na teoria, cada método analítico deveria de ter uma CC de DPCS associado, mas na 

prática nem todos os métodos têm uma. Isto deve-se a um baixo número de vezes que 

o método é realizado por ano ou porque não existe um MRC adequado. Nestes últimos 

casos, a Silliker utiliza uma amostra de referência (sempre que aplicável) que tenha uma 

quantidade conhecida de analito. [32] 

Uma CC de DPCS é definida pelos primeiros vinte pontos obtidos em vinte análises com 

o mesmo DPCS no mesmo método. Os pontos devem ser obtidos, de preferência, em 

Fig. 5. Representação das linhas de referência numa carta de controlo de médias ou 
indivíduos baseada em valores fixos. 
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dias diferentes, para se ter em conta os fatores da temperatura no laboratório e o fator 

analista. A média desses vinte pontos é a média exata utilizada na CC, sendo o limite 

de controlo superior (UCL) e o limite de controlo inferior (LCL) respetivamente a média 

+ 3s e a média - 3s, em que s é o desvio padrão. [32] 

As representações gráficas proporcionam um simples controlo entre dados em controlo 

e dados fora do controlo, ilustrando tendências que fornecem informações valiosas 

adicionais sobre o processo analítico que pode significar a necessidade de uma ação 

corretiva. Sendo da responsabilidade do laboratório, mais especificamente de quem 

executa os ensaios, a sua construção e manutenção. [32]  

O software usado na Silliker Portugal para registar todos os dados acerca da CC do 

DPCS é o ZetaSafe. Neste programa a exclusão dos outliers é feita automaticamente, 

com o auxílio do teste de Grubbs, na construção da CC. [32] 

Quando um novo DPCS chega ao laboratório uma nova CC é construída. Para tal os 

dados para a construção da nova CC obedecem à CC anterior, estando assim a CC do 

DPCS antigo a ser usada em paralelo à nova construção. Ao adquirir sete pontos a partir 

de sete análises com o novo DPCS é criada uma CC com limites e média temporários, 

deixando-se de usar, em paralelo, a CC do DPCS antigo. Após se obter vinte pontos 

constrói-se a CC permanente, com limites, média e desvio padrão (expresso em RSD) 

permanentes. [32] Ao longo da utilização da CC as analistas registam os resultados 

obidos num impresso no software, facilitando assim a verificação se os resultados 

respeitam a CC ou não. 

O valor do desvio padrão (expresso em RSD) deve ser comparado com os valores 

máximos de referência do DPCS ao nível do grupo Silliker. [32] 

Em suma, todos os resultados gerados nos laboratórios do grupo Silliker têm a mesma 

fiabilidade, ou seja, têm o mesmo controlo da qualidade associado. Por exemplo, se 

uma empresa cliente de um laboratório Silliker se expandir para outro país onde também 

existe um laboratório do grupo, essa empresa não necessita de enviar os seus produtos 

para o outro país, pois tem garantido que o laboratório do grupo, no novo país, tem a 

mesma qualidade de serviço.  
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3.2.4. Resultados de análises químicas 

 

Os resultados finais apresentados num boletim analítico devem ser sujeitos a uma 

validação técnica, sendo esta validação independente da validação oficial ou 

administrativa dos boletins. A validação técnica deve ser realizada por uma pessoa 

devidamente identificada e qualificada, devendo estar familiarizada com o respetivo 

método. [20] 

Os boletins analíticos têm a obrigação de fornecer aos clientes os resultados finais de 

forma clara e correta, facultando toda a informação que o cliente necessita. [20] 

Deste modo, é necessário que o laboratório defina os critérios de apresentação dos 

resultados, como o número de algarismos significativos e as unidades de medida a 

apresentar no relatório, tendo em atenção o que é indicado na legislação e nas normas 

do método. [20] A Silliker define os critérios de apresentação dos resultados segundo o 

que é indicado na norma ou procedimento utilizado. Estes critérios também estão 

definidos no LABOLIMS, que os aplica automaticamente na emissão do boletim. [33] 

No caso do laboratório obter resultados inferiores ao LQ esses resultados são 

apresentados de forma a indicar que são inferiores ao limite e o valor desse mesmo 

limite (< “valor do limite” LQ).  [33] 
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4. Auditorias 

 

As auditorias representam um dos requisitos de gestão da norma NP EN ISO/IEC 

17025, tal como está referido no capítulo 2.1.14. [12] Inicialmente, foram desenvolvidas 

pelos serviços financeiros e de contabilidade para verificar a validade e se 

procedimentos de contabilidade e de gestão eram cumpridos. [34] 

O objetivo de uma auditoria é a determinação da conformidade dos elementos do SGQ 

com os requisitos especificados, ou seja, melhorar ou controlar os métodos e processos 

e, sempre que necessário, identificar atividades que necessitem de ações corretivas. 

[34] [35] Ao realizar uma auditoria avalia-se também se o SGQ aplicado na empresa 

cumpre com a eficácia, a política e os objetivos definidos. [35] 

A organização deve estabelecer um programa de auditorias que consiga contribuir para 

a determinação da eficácia do SGQ. Devem ser estabelecidos os objetivos do programa 

de auditoria, tendo em conta a natureza, a funcionalidade, complexidade e nível de 

maturidade do SGQ a ser auditado. [35] 

A gestão de topo deve garantir que os objetivos do programa de auditorias são definidos 

para auxiliar o planeamento e a condução de auditorias e que o programa de auditorias 

é implementado de forma eficaz. Estes objetivos devem cumprir com o SGQ definido. 

[35] 

Na prática a equipa auditora verifica, observa e interroga, com o objetivo de estudar ou 

de detetar qualquer problema que afete o SGQ definido, emitindo posteriormente um 

relatório. [34] Esse relatório poderá ter informações que levem a um estudo em 

profundidade, nos casos considerados de grande importância, como a segurança das 

pessoas ou perdas potenciais importantes. [36]  

Uma auditoria é definida por um conjunto de princípios, sendo uma ferramenta eficaz e 

fiável de suporte às políticas e ao controlo de gestão, ao fornecer informação sobre a 

qual uma organização pode atuar para melhorar o seu desempenho. Estes princípios 

são a integridade, a apresentação justa, o devido cuidado profissional, a 

confidencialidade, a independência e a abordagem baseada em evidências. Ao adotar 

estes princípios proporciona conclusões da auditoria que sejam relevantes e suficientes. 

[35] 

As auditorias podem ser divididas em dois tipos: as auditorias internas e as auditorias 

externas. As auditorias internas, também designadas por auditorias de primeira parte, 
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são auditorias realizadas pela própria organização. As auditorias externas abrangem as 

auditorias de segunda parte e as auditorias de terceira parte. As auditorias de segunda 

parte são realizadas por um cliente ao fornecedor ou subfornecedores, e as auditorias 

de terceira parte são efetuadas por organismos externos independentes, com vista à 

concessão de reconhecimento. [35] 

 

4.1. Auditorias Internas 

 

As auditorias internas são auditorias de primeira parte e são realizadas pela própria 

empresa aos seus próprios sistemas. [12] Para as realizar recorre-se a elementos 

qualificados da própria empresa ou contratados. 

Estas auditorias têm de ser iniciadas e fechadas segundo o plano da própria empresa. 

[11] [37]  

A empresa tem de garantir que a equipa auditora tem competência para auditar o 

sistema, evidenciando capacidade e experiência na realização de auditorias da 

qualidade, conhecimentos sobre os requisitos da NP EN ISO/IEC 17025, conhecimentos 

sobre metodologias da qualidade, conhecimentos na metodologia a auditar [11] [37], 

não tendo qualquer responsabilidade sobre as áreas que auditam. [38] 

No final, a equipa auditora deve realizar um relatório com as conclusões da auditoria, 

de acordo com o programa de auditorias, ou seja, esse relatório deverá proporcionar 

um registo completo, exato, conciso e claro da auditoria. [35] 

Todos os relatórios de auditorias internas devem conter, no mínimo, os seguintes 

elementos [38]: 

 Data de realização da auditoria e de elaboração do relatório. 

 Identificação da equipa auditora. 

 Identificação e registo dos analistas auditados. 

 Registo das constatações da auditoria. 

 Lista dos documentos auditados. 

 Registo de ensaios e equipamentos auditados. 

O relatório final da auditoria pode revelar a necessidade de correções, preventivas ou 

de melhoria. Pode ser efetuada uma auditoria de seguimento para verificar se as ações 

corretivas propostas foram eficazmente implementadas. [35] 
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4.2. Auditorias realizadas 

 

Para auditar um método de ensaio é necessário conhecer o método, os seus pontos 

críticos, todos os procedimentos de controlo da qualidade deste. [38]  

As auditorias realizadas foram divididas em duas partes: presencial e vertical. Na 

auditoria presencial foi realizado o acompanhamento da realização do método. O auditor 

pode constatar/evidenciar se todos os passos do método são adequados e respeitam 

as metodologias definidas. A auditoria vertical, consiste na verificação da rastreabilidade 

dos resultados produzidos (desde a preparação da amostra até à emissão do boletim 

analítico). 

Foram realizadas 6 auditorias a métodos no laboratório de química clássica, tendo sido 

sempre auditada a analista principal e não a analista substituta. 

As auditorias realizadas no laboratório de química clássica foram dos seguintes 

métodos: 

 NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos hortícolas. Determinação do 

valor do pH. 

 NP 1786:1985 Alimentos para animais. Determinação do teor de cálcio. Método 

volumétrico. Processo corrente. 

 NP 478:1983 Leites. Determinação da alcalinidade da cinza total.  

 PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da densidade relativa a 20ºC 

 ISO 1211/IDF 1:2010 Milk -- Determination of fat content -- Gravimetric method 

(Reference method) 

 ISO 8968-1:2014 Milk and milk products - Determination of nitrogen content -- 

Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation. 

 

No final da realização de cada uma das auditorias realizou-se um relatório, segundo o 

modelo representado no anexo1, no qual foram registadas as evidências relativas à 

auditoria. 
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4.2.1. NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos hortícolas. 

Determinação do valor do pH. 

 

A auditoria à norma NP EN 1132 foi realizada no dia 27 de novembro à analista principal 

do método. O relatório elaborado no final da auditoria e o resumo do método encontram-

se no anexo 2. 

No decorrer da auditoria foi evidenciado o cumprimento da metodologia definida da 

norma, tendo sido constatadas duas NC relativas à validação do método e à 

rastreabilidade no impresso associado, que posteriormente foram registadas no 

impresso IQ.123 Anomalias, desvios, trabalho não conforme e reclamações de clientes.   

Não foi evidenciada uma validação atualizada do método, ou seja, a sua última 

validação foi efetuada há mais de cinco anos. A correção definida foi a atualização dos 

dados de validação deste método e a ação corretiva foi o cumprimento do definido no 

plano de atualização da validação de métodos. 

Na auditoria vertical não foi evidenciado no impresso IQ.213 Relatório – Tratamento de 

Informação a rastreabilidade ao potenciómetro, elétrodo e analista. Após a análise de 

causas constatou-se que o impresso utilizado apenas tinha um campo para rastrear a 

balança. O laboratório considera que a rastreablidade ao potenciómetro e ao elétrodo 

estão garantidas, pois cada analista tem o seu próprio elétrodo e através dos impressos 

relativos aos dados de calibração é possível evidenciar quais os equipamentos 

utilizados. Apesar de a analista já não utilizar o impresso IQ.213 para registar os 

resultados analíticos, mas sim o impresso IQ.305 Determinação de pH - FQ, o impresso 

IQ.305 vai ser atualizado para que esta NC seja corrigida. Como ação corretiva foi 

definido que o laboratório deve garantir toda a rastreabilidade associada ao método 

aquando da emissão de um impresso. 

No Anexo 2 encontra-se o relatório da auditoria a evidenciar todos os pontos cumpridos 

e não cumpridos do SGQ implementado no laboratório. 
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4.2.2. NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de 

cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente 

 

A auditoria à norma NP 1786 foi realizada nos dias 8 e 9 de janeiro à analista principal 

do método. O relatório elaborado no final da auditoria e o resumo do método encontram-

se no anexo 3. 

No decorrer da auditoria foi evidenciado o cumprimento da norma por parte da analista 

e foram registadas duas NC, posteriormente registadas no impresso IQ.123 relativas 

aos registos de controlo da qualidade e à validação do método.  

Uma das NC foi relativa à hotte utilizada cujo procedimento PEQ.33 Hottes, câmaras de 

fluxo laminar e anemómetros estava desatualizado, e os registos à sua verificação não 

foram evidenciados. Esta NC foi justificada por a hotte ter sido colocada ao serviço em 

2017-12, não tendo tido o laboratório a capacidade de atualizar o procedimento PEQ.33 

nem de executar a verificação. Como correção da NC foi definida a atualização do 

procedimento PEQ.33 de forma a contemplar a utilização, verificação e manutenção da 

nova hotte e a realização da verificação da mesma. Como ação corretiva, o laboratório 

sempre que adquirir um novo equipamento deve, logo que possível, atualizar o PEQ e 

sensibilizar todos os analistas de química para a importância da realização das 

verificações dos equipamentos.  

A validação do método não está atualizada, portanto é um método não validado há mais 

de cinco anos. A correção implementada foi a iniciação à atualização dos dados de 

validação deste método, tendo sido definida como ação corretiva o cumprimento do 

definido no plano de atualização da validação de métodos. 

No Anexo 3 encontra-se o relatório da auditoria a evidenciar todos os pontos cumpridos 

e não cumpridos do SGQ implementado no laboratório. 

 

4.2.3. NP 478:1983 Leites. Determinação da alcalinidade da cinza 

total 

 

A auditoria à norma NP 478 foi realizada no dia 26 de fevereiro à analista principal do 

método. O relatório elaborado no final da auditoria e o resumo do método encontram-se 

no anexo 4. 
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No decorrer da auditoria foi evidenciado o cumprimento da metodologia definida na 

norma, apesar de se terem constatado três NC, que foram registadas no impresso 

IQ.123, relativas aos registos de controlo da qualidade e na validação do método.  

Uma das NC deve-se ao não cumprimento da verificação da mufla, ou seja, a analista, 

por lapso, não registou/monitorizou no impresso IQ.112 Carta de Controlo (B) a 

temperatura da mufla. Para evitar que este tipo de NC volte a acontecer, o laboratório 

sensibilizou todos os analistas de química para a importância do cumprimento da 

monitorização dos registos da temperatura, nos impressos IQ.111 Carta de Controlo (A) 

ou IQ.112 Carta de Controlo (B), de acordo com o definido no procedimento PCE.08 

Medição e monitorização das temperaturas. 

Durante a auditoria verificou-se que a etiqueta correspondente à solução de fenolftaleína 

0,2% estava desatualizada de acordo com os registos efetuados no impresso IQ.210 

Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC. A analista que preparou esta 

solução registou-a no impresso IQ.210, no entanto esqueceu-se de proceder à 

substituição/atualização da etiqueta existente no frasco com os dados relativos à nova 

preparação. Neste sentido, procedeu-se à atualização da etiqueta do frasco de acordo 

com os dados da preparação da solução existentes no impresso IQ.210. De forma a 

verificar se esta NC se deveu a um erro pontual da analista foram verificadas as 

etiquetas de todos os seus frascos. Os registos das etiquetas foram verificados 

conjuntamente com os registos efetuados no impresso IQ.210 e desta forma foi possível 

constatar que ambos os registos coincidiam. 

A validação do método não está atualizada, portanto é um método não validado há mais 

de cinco anos. A correção implementada foi a iniciação à atualização dos dados de 

validação deste método, sendo realizada como ação corretiva o cumprimento definido 

no plano de atualização da validação de métodos. 

No Anexo 4 encontra-se o relatório da auditoria a evidenciar todos os pontos cumpridos 

e não cumpridos do SGQ implementado no laboratório. 
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4.2.4. PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da 

densidade relativa a 20ºC 

 

A auditoria ao procedimento PAFQ.354.1B foi realizada no dia 23 de abril à analista 

principal do método. O relatório elaborado no final da auditoria e o resumo do método 

encontram-se no anexo 5. 

No decorrer da auditoria foi constatada uma NC, posteriormente registada no impresso 

IQ.123, relativa à metodologia.  

A analista não cumpriu, por lapso, com o definido no procedimento onde define que 

deve ser realizado, no início e no fim de cada série de trabalho, a determinação da 

massa volúmica da água. Apenas foi evidenciado a realização do ensaio em branco no 

início da série de trabalho. O laboratório sensibilizou a analista para o cumprimento das 

verificações definidas no procediemnto. 

No Anexo 5 encontra-se o relatório da auditoria a evidenciar todos os pontos cumpridos 

e não cumpridos do SGQ implementado no laboratório. 

Este método é um novo método implementado no laboratório para substituir o método 

antigo da determinação da massa volúmica e da densidade relativa por picnómetros. 

Por isso, não tem nenhum DPCS associado. 

 

4.2.5. ISO 1211/IDF 1:2010 Milk -- Determination of fat content -- 

Gravimetric method (Reference method) 

 

A auditoria à norma ISO 1211 foi realizada nos dias 11, 14, 18 e 19 de junho à analista 

principal do método. O relatório elaborado no final da auditoria e o resumo do método 

encontram-se no anexo 6. 

No decorrer da auditoria foi evidenciado o cumprimento da metodologia definida na 

norma, apesar de se terem registado quatro NC, que foram registadas no impresso 

IQ.123, relativas aos registos de controlo da qualidade e à validação do método.  

Na preparação da amostra foi utilizado um banho a uma temperatura de (40±2) ºC, ao 

contrário do que diz na norma, (38±2) ºC. O laboratório não tinha detetado que a 

temperatura definida no procedimento PAFQ.044 Métodos de preparação das amostras 

para análise não se enquadrava nos limites estabelecidos pela ISO 1211. Para corrigir 
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esta NC foi efetuado um levantamento de todas as temperaturas definidas nas normas 

para a preparação de leites. 

Outra das NC foi a deteção de um erro de transcrição do impresso IQ.23.2D 

Determinação de matéria gorda - Lácteos e ovos para o impresso IQ.106.0 Registo de 

resultados - ZETA. O resultado obtido do DPCS foi de 29,6579 g/100 g e a analista 

transcreveu/registou 29,7579 g/100 g. A ação corretiva realizada foi a sensibilização da 

analista para este tipo de não conformidade, de forma a ser possível evitar este tipo de 

erros, quer com os resultados de DPCS, quer com os resultados de amostras de 

clientes. 

Não foi evidenciada uma validação atualizada do método, ou seja, a sua última 

validação foi efetuada há mais de cinco anos. A correção implementada foi a iniciação 

à atualização dos dados de validação deste método, sendo realizada como ação 

corretiva o cumprimento definido no plano de atualização da validação de métodos. 

A última NC foi relativa à documentação dos recursos humanos da analista que não se 

encontrava atualizada. Não foi evidenciado a data de atualização no curriculum vitae, o 

certificado de habilitações da analista, o impresso IQ.24 Plano de formação inicial não 

se encontrava assinado e o impresso IQ.59 Acordo de confidencialidade e normas éticas 

assinado de 2017. O Responsável da Qualidade (RQ) considerou que a data da 

mensagem de correio eletrónico seria evidência suficiente para a data do CV. Não 

verificou que faltava o certificado de habilitações da colaboradora e não verificou que a 

formanda não tinha assinado os campos necessários do impresso IQ.24. A analista 

entrou ao serviço 3 dias depois da reunião anual sobre normas de ética e acordo de 

confidencialidade e como tinha acabado de realizar o estágio curricular, na altura não 

foi considerado como importante o preenchimento de novos impressos para novos 

colaboradores (IQ.24, IQ.59 e IQ.88). 

No Anexo 6 encontra-se o relatório da auditoria a evidenciar todos os pontos cumpridos 

e não cumpridos do SGQ implementado no laboratório. 
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4.2.6. ISO 8968-1:2014 Milk and milk products - Determination of 

nitrogen content -- Part 1: Kjeldahl principle and crude protein 

calculation. 

 

A auditoria à norma ISSO 8968-1 foi realizada nos dias 28 e 29 de junho à analista 

principal do método. O relatório elaborado no final da auditoria e o resumo do método 

encontram-se no anexo 7. 

No decorrer da auditoria foram constatadas seis NC, que foram registadas no impresso 

IQ.123, relativas aos registos de controlo da qualidade e à validação do método.  

Na preparação da amostra foi utilizado um banho a uma temperatura de (40±2) ºC, ao 

contrário do que diz na norma, (39±1) ºC. O laboratório não tinha detetado que a 

temperatura definida no procedimento PAFQ.044 Métodos de preparação das amostras 

para análise não se enquadrava nos limites estabelecidos pela ISO 8968-1. A correção 

e a ação corretiva já tinham sido definidos na NC detetada ao método ISO 1211. 

Ainda na preparação da amostra constatou-se que os registos relativos à monotorização 

da temperatura do banho utilizado no dia da prepação da amostra não estavam 

atualizados. A analista, por lapso, esqueceu-se de registar a temperatura do banho na 

carta de controlo, impresso IQ.112. Para evitar que este tipo de NC volte a acontecer, o 

laboratório sensibilizou todos os analistas de química para a importância do 

cumprimento da monitorização dos registos da temperatura, nos impressos IQ.111 ou 

IQ.112, de acordo com o definido no procedimento PCE.08 Medição e monitorização 

das temperaturas. 

Outra das NC foi relativa ao novo destilador Kjeldahl, cujo procedimento PEQ.34.0 

Destilador de Proteínas estava desatualizado. Esta NC foi justificada por o destilador ter 

sido colocado em serviço em 2017-09, não tendo tido o laboratório a capacidade de 

atualizar o procedimento PEQ.34. A correção da NC visa a atualização do procedimento 

PEQ.34 de forma a contemplar a utilização, verificação e manutenção do novo destilador 

de proteínas. Para que esta NC não se volte a registar, o laboratório definiu que sempre 

que adquirir um novo equipamento deve, logo que possível, atualizar o PEQ. 

Durante a auditoria não foram evidenciadas as etiquetas nas soluções de 3 das soluções 

utilizadas. A analista após preparar as soluções registou-as no impresso IQ.210 

Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC, no entanto, não colocou as 

etiquetas nos respetivos reservatórios das soluções com os dados das datas de 

preparação e de validade. Para corrigir, procedeu-se à colocação das etiquetas de 
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acordo com os dados da preparação da solução exsitentes no impresso IQ.210. De 

forma a prevenir esta NC, sensibilizou-se as analistas da importância das etiquetas nos 

reservatórios das soluções. 

A validação do método não está atualizada, portanto é um método não validado há mais 

de cinco anos. A correção implementada foi a iniciação à atualização dos dados de 

validação deste método, tendo sido definida como ação corretiva o cumprimento do 

definido no plano de atualização da validação de métodos. 

A última NC constatada na auditoria vertical indica o não cumprimento do ponto 2.1.3 

deste documento nem com o procedimento PGQ.03 Gestão da Documentação. A 

analista por lapso não rastreou os equipamentos utilizados nem datou as emendas 

manuscritas na lista de trabalho. Em suma, sensibilizou-se a analista da importância em 

datar e rubricar as emendas manuscritas e da importância de rastrear os equipamentos.  

No Anexo 7 encontra-se o relatório da auditoria a evidenciar todos os pontos cumpridos 

e não cumpridos do SGQ implementado no laboratório. 
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5. Conclusão 

 

Quando, numa empresa, é implementado um bom sistema de gestão da qualidade 

(SGQ) é garantido um correto funcionamento que tira o máximo proveito das suas 

capacidades a nível empresarial. Ao adquirir este pré-requisito para os seus serviços 

serem acreditados, a empresa transmite confiança aos seus clientes. Este requisito 

proporciona o estabelecimento de estruturas organizacionais robustas, com um suporte 

documental amplo e organizado. Deste modo, existe um compromisso por parte da 

gestão de topo e uma necessidade de formação contínua dos colaboradores, uma vez 

que a empresa necessita de rever o SGQ pelo menos uma vez por ano, passar por 

constantes auditorias internas e validar os métodos que realiza. O SGQ tem de garantir 

que está em constante atualização perante as adversidades e mudanças que possam 

acontecer. 

Um laboratório acreditado obtém o reconhecimento internacional da sua aptidão técnica, 

por parte de entidades regulamentadoras, para a realização de ensaios de áreas 

específicas. Ao alcançar a acreditação segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025 o 

laboratório garante uma qualidade controlada, sistematizada, verificada e validada, 

comprovando a sua competência e fiabilidade aos clientes e às entidades 

regulamentadoras. 

Com a realização de auditorias internas cumpre-se um outro requisito de controlo da 

qualidade da norma NP EN ISO/IEC 17025. Estas auditorias têm como objetivo reunir 

dados que confirmem a eficácia e conformidade do que está a ser feito e detetar e 

corrigir discrepâncias que possam existir, ou mesmo melhorar alguns parâmetros para 

aumentar o desempenho e a qualidade dos serviços realizados. 

No final de cada auditoria é realizado um relatório da auditoria onde foram registadas 

as evidências adquiridas ao longo de cada uma. Esses dados são alvo de um estudo 

onde se obtém todas as oportunidades de melhoria resultantes de todas as 

discrepâncias assinaladas, sendo tomadas as ações corretivas mais apropriadas. 

Contudo, tem-se que ter o cuidado de se verificar a eficácia das ações de correção 

implementadas. 

No decorrer das seis auditorias realizadas foram detetadas constatações relativas à 

execução experimental e, também, no âmbito do controlo de qualidade, num total de 

dezoito não conformidades. Com base nestas evidências foram colocadas em prática 

ações de correção para prevenir a ocorrência das mesmas não conformidades no futuro. 
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Ao analisar as não conformidades detetadas constatou-se que um grande número 

centravam-se na falta de validação dos métodos e residem, principalmente, no campo 

da auditoria presencial. Uma não conformidade comum foi a falha na atualização de 

procedimentos relativos à utilização de equipamentos, não referindo a utilização, 

manutenção e verificação dos novos equipamentos; e às análises físico-químicas, por 

não englobarem as temperaturas adequadas de preparação das amostras. 

Uma ação de correção implementada visa a revisão de todas as temperaturas definidas 

nas normas para a preparação de leites, para se proceder à correção do procedimento 

da preparação destes. Outra ação de correção implementada pretende uma atualização 

rápida, por parte do laboratório, aos procedimentos relativos aos equipamentos, sempre 

que se adquire um novo equipamento. Assim previne-se futuras não conformidades 

nestes parâmetros. 

Nas auditorias verticais também foi presenciado um pequeno erro de transcrição e 

remenda numa lista de trabalho não controlada convenientemente e falhas a nível de 

rastreamento de equipamentos. Nas auditorias presenciais também foi presenciado 

falhas a nível de registo de verificações diárias e anuais a equipamentos, a ausência 

e/ou a não atualização de etiquetas nos reservatórios das soluções preparadas pelas 

analistas e uma falha na prática do método. E, por último, foi verificado falhas a nível de 

recursos humanos. 

As não conformidades referidas foram tratadas e as ações corretivas implementadas. 

Assim previne-se o aparecimento de outras não conformidades do mesmo género e 

garante-se a melhoria contínua do SGQ. 

O SGQ precisa das auditorias internas constantes como ferramenta de garantia da 

melhoria contínua, da evolução e da verificação da eliminação da causa das não 

conformidades detetadas.  
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1 – Modelo de relatório de auditoria técnica 

 

Tabela 4. – Relatório modelo de auditoria. 

 

ITEM
Pessoa (s) 

auditada (s)
C NC NA Número NC

Controlo documental:
Procedimento interno

A) Existe em suporte eletrónico? Revisão? 

B) Existe em suporte papel? Revisão? 

C) Está devidamente controlado?

Controlo documental:
Norma:

A) Existe em suporte eletrónico? Revisão? 

B) A revisão utilizada está em vigor?

C) Está devidamente controlada?

Controlo documental:
A) O analista tem uma cópia do procedimento interno/norma?

B) A cópia utilizada corresponde ao método em vigor?

C) A cópia está devidamente controlada/registada no impresso 

IQ.11 Fotocópias de documentos originais ?

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria):
A) N.º da amostra.

Preparação da amostra
- No dia da auditoria presencial:

A) Temperatura de acondicionamente da amostra antes da 

preparação? Ambiente, refrigeração ou congelação? 

B) A preparação foi realizada de acordo com o definido no 

procedimento PAFQ.044 Métodos de preparação das amostras 

para análise? O procedimento necessita de ser atualizado?

C) A metodologia de preparação definida no procedimento 

PAFQ.044 está de acordo com a metodologia definida na norma 

ou procedimento interno? O procedimento necessita de ser 

atualizado?

D) A preparação foi devidamente rastreada no impresso IQ.269 

Registo da preparação de amostras - SPA - Química?

E) Foi utilizado um banho na prepração da amostra? Qual?

F) A amostra depois de preparada foi guardada no frigorífico? 

Qual?

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA

Método: 

Auditor(a): 

Data da elaboração do relatório:

Comentários

Data da auditoria:
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ITEM
Pessoa (s) 

auditada (s)
C NC NA Número NC

Preparação da amostra
- No dia da auditoria presencial:

A) Temperatura de acondicionamente da amostra antes da 

preparação? Ambiente, refrigeração ou congelação? 

B) A preparação foi realizada de acordo com o definido no 

procedimento PAFQ.044 Métodos de preparação das amostras 

para análise? O procedimento necessita de ser atualizado?

C) A metodologia de preparação definida no procedimento 

PAFQ.044 está de acordo com a metodologia definida na norma 

ou procedimento interno? O procedimento necessita de ser 

atualizado?

D) A preparação foi devidamente rastreada no impresso IQ.269 

Registo da preparação de amostras - SPA - Química?

E) Foi utilizado um banho na prepração da amostra? Qual?

F) A amostra depois de preparada foi guardada no frigorífico? 

Qual?

Preparação da amostra
- Dia diferente do da auditoria presencial:

A) A preparação foi devidamente rastreada no impresso IQ.269?

B) Foi utilizado um banho na preparação da amostra? Qual?

C) Temperatura de acondicionamente da amostra antes da 

preparação? Ambiente, refrigeração ou congelação? 

D)  A metodologia para a preparação deste tipo de amostra 

encontra-se definida no procedimento PAFQ.044? O 

procedimento necessita de ser atualizado?

E) A metodologia de preparação definida no procedimento 

PAFQ.044 está de acordo com a metodologia definida na norma 

ou procedimento interno? O procedimento necessita de ser 

atualizado?

F) A amostra depois de preparada foi guardada no frigorífico? 

Qual?

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA

Método: 

Auditor(a): 

Data da elaboração do relatório:

Comentários

Data da auditoria:
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ITEM
Pessoa (s) 

auditada (s)
C NC NA Número NC

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria):
A) O procedimento interno/norma foi seguido pelo analista?

B) O procedimento necessita de ser atualizado? 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria):
A) Existem impressos associados ao método?

B) Se existem impressos com cálculos automáticos, estes estão 

devidamente validados?

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria):
- Métodos que envolvem curvas de calibração:

A) A curva de calibração cumpre com os critérios de aceitação 

definidos no procedimento PCQ.04 Controlo da Qualidade? 

- O coeficiente de correlação tenha, no mínimo, dois noves (9) 

seguidos de um cinco (5).

- A sua representação gráfica é uma reta.

- O seu declive esteja dentro dos limites da respetiva carta de 

controlo.

B) Foi cumprida a sequência de análise e os respetivos critérios 

de aceitação como definido no procedimento PCQ.04?

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria):
- Daily Process Control Samples (DPCS):

A) Qual o DPCS utilizado?

B) Data de preparação e analista?

C) A data de validade definida está de acordo com o definido 

no SOP-008 DPCS Chemistry?

D) Os registos estão atualizados?

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA

Método: 

Auditor(a): 

Data da elaboração do relatório:

Comentários

Data da auditoria:
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ITEM
Pessoa (s) 

auditada (s)
C NC NA Número NC

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria):

- Condições ambientais dos espaços utilizados no 

laboratório (incluir SPA): 

A) Quais os equipamentos utilizados para monitorizar a  

temperatura e humidade?

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA

Método: 

Auditor(a): 

Data da elaboração do relatório:

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria):
- Temperaturas (inclui equipamentos SPA): 

A) Equipamento utilizado?

B) Existe etiqueta de identificação?

C) O registo do equipamento está atualizado no impresso IQ.13 

Ficha de registo do equipamento?

D) É utilizado o equipamento adequado?

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à utilização, 

calibração, verificação e manutenção?

F) Registos relativos à calibração.

F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está atualizada?

F2) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

G) Registos relativos à verificação.

G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está atualizada?

G2) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

H) Registos relativos à manutenção.

H1) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

I) As operações de utilização, calibração, verificação e 

manutenção são efetuadas de acordo com o(s) procedimento(s) 

em vigor? 

I1) Algum procedimento necessita de ser atualizado?

Comentários

Data da auditoria:
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ITEM
Pessoa (s) 

auditada (s)
C NC NA Número NC

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA

Método: 

Auditor(a): 

Data da elaboração do relatório:

Comentários

Data da auditoria:

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria):
- Volumes (inclui equipamentos SPA): 

A) Equipamento utilizado.

B) Existe etiqueta de identificação?

C) O registo do equipamento está atualizado no impresso IQ.13 

Ficha de registo do equipamento?

D) É utilizado o equipamento adequado?

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à utilização, 

calibração, verificação e manutenção?

F) Registos relativos à calibração.

F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está atualizada?

F2) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

G) Registos relativos à verificação.

G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está atualizada?

G2) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

H) Registos relativos à manutenção.

H1) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

I) As operações de utilização, calibração, verificação e 

manutenção são efetuadas de acordo com o(s) procedimento(s) 

em vigor? 

I1) Algum procedimento necessita de ser atualizado?
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ITEM
Pessoa (s) 

auditada (s)
C NC NA Número NC

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA

Método: 

Auditor(a): 

Data da elaboração do relatório:

Comentários

Data da auditoria:

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria):
- Massas (inclui equipamentos SPA): 

A) Equipamento utilizado.

B) Existe etiqueta de identificação?

C) O registo do equipamento está atualizado no impresso IQ.13 

Ficha de registo do equipamento?

D) É utilizado o equipamento adequado?

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à utilização, 

calibração, verificação e manutenção?

F) Registos relativos à calibração.

F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está atualizada?

F2) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

G) Registos relativos à verificação.

G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está atualizada?

G2) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

H) Registos relativos à manutenção.

H1) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

I) As operações de utilização, calibração, verificação e 

manutenção são efetuadas de acordo com o(s) procedimento(s) 

em vigor? 

I1) Algum procedimento necessita de ser atualizado?
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ITEM
Pessoa (s) 

auditada (s)
C NC NA Número NC

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA

Método: 

Auditor(a): 

Data da elaboração do relatório:

Comentários

Data da auditoria:

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria):
- Outros (inclui equipamentos SPA): 

A) Equipamento utilizado.

B) Existe etiqueta de identificação?

C) O registo do equipamento está atualizado no impresso IQ.13 

Ficha de registo do equipamento?

D) É utilizado o equipamento adequado?

E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à utilização, 

calibração, verificação e manutenção?

F) Registos relativos à utilização.

G) Registos relativos à calibração.

G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está atualizada?

G2) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

H) Registos relativos à verificação.

H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está atualizada?

H2) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

I) Registos relativos à manutenção.

I1) Existem impressos com cálculos automáticos? Estão 

devidamente validados?

J) As operações de utilização, calibração, verificação e 

manutenção são efetuadas de acordo com o(s) procedimento(s) 

em vigor?  

J1) Algum procedimento necessita de ser atualizado?
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ITEM
Pessoa (s) 

auditada (s)
C NC NA Número NC

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria):
A) Registos de controlo de:

A1) Reagentes (IQ.197).

A2) Soluções (IQ.210).

A2.1) Data de preparação da solução.

A2.2) Data de validade da solução.

A2.3) Analista responsável pela preparação.

A2.4) A etiqueta está atualizada?

A3) A solução é padronizada?

A3.1) Os registos estão atualizados?

A3.1) Data de padronização.

A3.2) Data de validade da padronização.

A3.3) Analista responsável pela padronização.

A3.4) A etiqueta está atualizada?

A4) Consumíveis (IQ.198).

B) Existem os  certificados de lote? No caso de não existirem, 

estão pedidos no impresso IQ.139 Pedido dos certificados de 

lote em falta?

Validação do método 
A) Existe procedimento relativo à validação do método (VM)? 

Está atualizado (≤5 anos)? 

B) O procedimento interno está atualizado com os dados do VM?

Auditoria vertical (amostra com ensaio 

concluído):
A) N.º da amostra.

B) N.º da lista de trabalho ou impresso utilizado para os 

cálculos.

C) N.º do boletim analítico.

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA

Método: 

Auditor(a): 

Data da elaboração do relatório:

Comentários

Data da auditoria:
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ITEM
Pessoa (s) 

auditada (s)
C NC NA Número NC

Auditoria vertical (amostra com ensaio 

concluído):
- Lista de trabalho ou impresso:

A) A lista de trabalho tem emendas não controladas?

B) É garantida a rastreabilidade  (método, data, analista, 

equipamentos)?

C) Foi realizada uma amostra diária de controlo de processo 

(DPCS) na série de trabalho? Qual?

D) Foram realizados duplicados de acordo com o definido no 

procedimento PCQ.04 Controlo da qualidade ("São realizadas em 

duplicado entre 5 a 10% do total de análises")?

Auditoria vertical (amostra com ensaio 

concluído):

- Daily Process Control Samples (DPCS):

A) O registo do resultado foi corretamente efetuado no Zeta?

B) O  desvio padrão relativo (rsd) está de acordo com o 

definido no SOP.08?  No caso de ser superior ao definido, a não 

conformidade está registada e tratada?

C) As não conformidades geradas por DPCS fora de limites/BIAS 

estão registadas e tratadas? 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 

concluído):
- Transcrição dos resultados:

A) O resultado final ou as variáveis foram devidamente 

transcritas para o sistema informático?

Auditoria vertical (amostra com ensaio 

concluído):
- Cálculos

A) A fórmula de cálculo definida no LIMS ou no impresso está de 

acordo com a definida no procedimento/norma?

A1) O resultado apresentado no boletim analítico está correto?

B) O arredondamento e apresentação dos resultados estão de 

acordo com o definido no procedimento/norma?

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA

Método: 

Auditor(a): 

Data da elaboração do relatório:

Comentários

Data da auditoria:
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ITEM
Pessoa (s) 

auditada (s)
C NC NA Número NC

Recursos humanos (PGQ.01):
A documentação dos recursos humanos está atualizada?

A1) IQ.24 Plano de formação inicial.

A2) IQ.25 Descrição de funções.

A3) Ficha de aptidão (médica).

A4) Certificado de habilitações.

A5) Curriculum vitæ (atualizado de dois em dois anos).

A6) Certificados de participação em ações de formação.

A7) IQ.59 Acordo de confidencialidade e normas éticas 

(renovado anualmente).

A8) IQ.88 Tomada de conhecimento de documentos – Novos 

colaboradores.

A9) IQ.26 Lista de competências.

B) Existem registos da qualificação inicial? Em que data foi 

atribuiída a competência à analista para realizar o ensaio?

Manutenção de competências:
A) Existem duas participações por ano em ensaios de 

comparação interlaboratorial (ECI's) ou amostras cegas?

B) As não conformidades geradas por ECI ou amostras cegas fora 

de limites estão registadas e tratadas? 

C - Conforme; NC - Não conforme; NA - Não aplicável

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA

Método: 

Auditor(a): 

Data da elaboração do relatório:

Comentários

Data da auditoria:
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7.2. Anexo 2 - NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos hortícolas. Determinação do valor do pH. 

 

Resumo: O pH da amostra é medido potenciometricamente. 

 

Tabela 5. Relatório de auditoria ao método NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos hortícolas. Determinação do valor do pH. 

 
 

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos hortícolas. 

Determinação do valor do pH. 

Data da auditoria: 27 de Novembro 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 a 29 de Novembro 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 

NC 

Controlo documental: 
Procedimento interno 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) Existe em suporte papel? Revisão?  
C) Está devidamente controlado? 

--- - --- --- ---   

Controlo documental: 
Norma: 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) A revisão utilizada está em vigor? 
C) Está devidamente controlada? 

DQ X     
A) Sim. NP EN 1132:1996. 
B) Sim. Verificado no site do IPQ. 
C) Sim, controlada no impresso IQ.148.1 Índice - Derivados de frutos e produtos hortícolas - Normas várias. 

  

Controlo documental: 
A) O analista tem uma cópia do procedimento 
interno/norma? 
B) A cópia utilizada corresponde ao método em 
vigor? 
C) A cópia está devidamente controlada/registada 
no impresso IQ.11 Fotocópias de documentos 
originais? 

DQ; Mónica 
Ferreira 

X     
A) Sim. Cópia controlada em 2016-11-23 pela Liliana. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.11.6 - Cópia registada em 2016-11-23 pela Liliana. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) N.º da amostra. 

Mónica Ferreira     X A) 2017/095845   
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos 
hortícolas. Determinação do valor do pH. 

Data da auditoria: 27 de Novembro 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 a 29 de Novembro 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Preparação da amostra 
- No dia da auditoria presencial: 
A) Temperatura de acondicionamente da amostra 
antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
B) A preparação foi realizada de acordo com o 
definido no procedimento PAFQ.044 Métodos de 
preparação das amostras para análise? O 
procedimento necessita de ser atualizado? 
C) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
D) A preparação foi devidamente rastreada no 
impresso IQ.269 Registo da preparação de 
amostras - SPA - Química? 
E) Foi utilizado um banho na preparação da 
amostra? Qual? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

Susana; DQ X     

A) Temperatura ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
B) Sim, a amostra foi preparada segundo o parágrafo 6.16.4 do PAFQ.044. 
C) Sim, o procedimento de preparação de amostra do procedimento PAFQ.044 está de acordo com o definido na 
norma. Por isso, o procedimento não necessita de ser atualizado. 
D) Sim. Verificado o impresso IQ.269.2 - Preparada pela Susana, no dia 2017-11-27. 
E) Não. 
F) Não. 

  

Preparação da amostra 
- Dia diferente do da auditoria presencial: 
A) A preparação foi devidamente rastreada no 
impresso IQ.269? 
B) Foi utilizado um banho na preparação da 
amostra? Qual? 
C) Temperatura de acondicionamente da amostra 
antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
D) A metodologia para a preparação deste tipo de 
amostra encontra-se definida no procedimento 
PAFQ.044? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
E) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

--- -- --- --- ---   
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos 
hortícolas. Determinação do valor do pH. 

Data da auditoria: 27 de Novembro 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 a 29 de Novembro 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) O procedimento interno/norma foi seguido pelo 
analista? 
B) O procedimento necessita de ser atualizado?  

Mónica Ferreira X     
A) Sim. 
B) NA. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) Existem impressos associados ao método? 
B) Se existem impressos com cálculos 
automáticos, estes estão devidamente validados? 

DQ X     
A) Sim. IQ.305.0 Determinação de pH - NP EN 1132. 
B) Sim. Impresso IQ.305.0 validado em 03-07-2017. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Métodos que envolvem curvas de calibração: 

A) A curva de calibração cumpre com os critérios 
de aceitação definidos no procedimento PCQ.04 
Controlo da Qualidade?  
- O coeficiente de correlação tenha, no mínimo, 
dois noves (9) seguidos de um cinco (5). 
- A sua representação gráfica é uma reta. 
- O seu declive esteja dentro dos limites da 
respetiva carta de controlo. 
B) Foi cumprida a sequência de análise e os 
respetivos critérios de aceitação como definido no 
procedimento PCQ.04? 

… … … … …. … 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 
A) Qual o DPCS utilizado? 
B) Data de preparação e analista? 
C) A data de validade definida está de acordo 
com o definido no SOP-008 DPCS Chemistry? 
D) Os registos estão atualizados? 

Mónica 
Ferreira; Ana 

Martins 
X     

A) Powdered Beverage mix. 
B) Preparação: 2017-11-27; Validade: 2017-11-30; Preparadora: Ana Martins. 
C)  Sim, semanalmente. 
D) Sim, verificado o IQ.213.0 Relatório - Tratamento de informação_ Controlo da preparação/validade DPCS. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos hortícolas. 
Determinação do valor do pH. 

Data da auditoria: 27 de Novembro 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 a 29 de Novembro 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria):- Condições ambientais dos 
espaços utilizados no laboratório (incluir SPA): 
A) Quais os equipamentos utilizados para 
monitorizar a temperatura e humidade? 

DQ X     
SPA - Equipamento n.º 11J 
Laboratório de FQ - Equipamento n.º 11C 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Temperaturas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado? 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 

atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Lara 
Pimentel; Ana 

Martins 
X   

Estufa 125 
A) Estufa 125. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração e manutenção: PEQ.13.1 Estufas. Verificação: PCE.08.3 Medição e monitorização das 
temperaturas. 
F) Calibração: calibração efetuada a (20±1) ºC no dia 2017-03-29, certificado de calibração n.º ES-3647TP-17, emitido 
por EIA em 2017-05-03, apta em 2017-05-18. Próxima calibração em 2018-04. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-A - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.112.5 Carta de controlo (B) - Os registos encontram-se atualizados. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Verificado o impresso IQ.35.1 Manutenção do Equipamento - última manutenção registada em 2017-11-17. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
Sonda 86BN (associada à estufa 125) 
A) Sonda 86BN 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) PCE.08.3 Medição e monitorização das temperaturas. 
F) Sonda de referência utilizada na verificação da sonda 86BN: sonda 110H calibrada pelo EIA em 2016-09-02, 
certificado de calibração n.º 7056/16 emitido em 2016-09-02. Apto em 2016-09-13. Próxima calibração a 2017-09.  
F1) NA. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2009-03-30. 
G) Equipamento verificado a (20±1) ºC em 2017-05. Próxima verificação: 2018-05. 
G1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
G2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas 
- Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
H) NA 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos 
hortícolas. Determinação do valor do pH. 

Data da auditoria: 27 de Novembro 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 a 29 de Novembro 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Volumes (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

--- --- --- --- --- --- 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos 
hortícolas. Determinação do valor do pH. 

Data da auditoria: 27 de Novembro 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 a 29 de Novembro 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

--- --- --- --- --- --- 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos 
hortícolas. Determinação do valor do pH. 

Data da auditoria: 27 de Novembro 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 a 29 de Novembro 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ X   

Termohigrómetro 11J (SPA): 
A) Termohigrómetro 11J. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 20,1ºC e da humidade de 36% em 2017-11-27, no impresso IQ100.7 Registo 
de temperatura e humidade.  
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado pelo EIA 
em 2016-07-07, certificado n.º 5594/16, emitido em 2016-07-08. Apto em 2016-07-28. Próxima calibração a 2017-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (22,5±2,5)ºC em 2017-01. Próxima verificação: 2018-01. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Termohigrómetro 11C (Laboratório FQ): 
A) Termohigrómetro 11C.   
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 20ºC e da humidade de 22% em 2017-11-27, no impresso IQ100.7 Registo 
de temperatura e humidade.  
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11C: termohigrómetro 57 calibrado pelo EIA 
em 2016-07-07, certificado n.º 5594/16, emitido em 2016-07-08. Apto em 2016-07-28. Próxima calibração a 2017-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28.H) Equipamento verificado a (20±2)ºC em 2017-01. Próxima 
verificação: 2018-01. 
H) Equipamento verificado a (20±2)ºC em 2017-01. Próxima verificação: 2018-01. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos 
hortícolas. Determinação do valor do pH. 

Data da auditoria: 27 de Novembro 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 a 29 de Novembro 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ X   

Potenciómetro 24F: 
A) Potenciómetro 24F. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração e manutenção: PEQ.12.3 Potenciómetro. 
F) NA. 
G) Calibração externa: Calibração efetuada num intervalo de pH de 0,00 a 14,00 no dia 2017-09-21, certificado de 
calibração n.º 17.09.1007, emitido por SOQUILAB em 2017-09-21, apto em 2017-09-21. Próxima equilibração em 2018-09. 
Calibração interna: calibração efetuada com as soluções tampão de 2,00, 4,00 e 7,00. Verificado o impresso IQ.268.1 
Controlo do declive da reta de calibração - Potenciómetro (2017-11-27) e o impresso IQ.50.9A Controlo dos parâmetros da 
reta de calibração (2017-11-27). 
G1) Sim, verificada a etiqueta 146.3 para a calibração externa. 
G2) Sim, IQ.50.9A Controlo dos parâmetros da reta de calibração validado em 2017-06-13 e IQ.268.1 validado em 2013-
10-09 (validação IQ.268.0 - as únicas alterações da revisão 0 para a revisão 1 foram no cabeçalho). 
H) Verificado o impresso IQ.156.6 Verificação do Potenciómetro. Os registos das leituras encontram-se atualizados e 
dentro do critério de aceitação. 
H1) NA. 
H2) Sim, o impresso IQ.156.6 Verificação do Potenciómetro. Validado em 2017/06/13. 
I) Equipamento limpo - ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
Elétrodo 159AF: 
A) Elétrodo 159AF. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração e manutenção: PEQ.12.3 Potenciómetro. 
F) NA. 
G) Sonda de referência utilizada na verificação do elétrodo 159AF: sonda 110H calibrada pelo EIA em 2016-09-02, 
certificado de calibração n.º 7056/16 emitido em 2016-09-02. Apto em 2016-09-13. Próxima calibração a 2017-09.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2009-03-30. 
H) Equipamento verificado a (20±1)ºC em 2017-05. Próxima verificação: 2018-05. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) Equipamento limpo e reidratado - ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 

 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 
73 

 

 
 

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos hortícolas. 
Determinação do valor do pH. 

Data da auditoria: 27 de Novembro 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 a 29 de Novembro 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
A) Registos de controlo de: 
A1) Reagentes (IQ.197). 
A2) Soluções (IQ.210). 
A2.1) Data de preparação da solução. 
A2.2) Data de validade da solução. 
A2.3) Analista responsável pela preparação. 
A2.4) A etiqueta está atualizada? 
A3) A solução é padronizada? 
A3.1) Os registos estão atualizados? 
A3.1) Data de padronização. 
A3.2) Data de validade da padronização. 
A3.3) Analista responsável pela padronização. 
A3.4) A etiqueta está atualizada? 
A4) Consumíveis (IQ.198). 
B) Existem os certificados de lote? No caso de 
não existirem, estão pedidos no impresso IQ.139 
Pedido dos certificados de lote em falta? 

Mónica 
Ferreira; 

Isabel Pontes 
X   

A1) Foi evidenciado o controlo no impresso IQ.197.1 Controlo dos Reagentes dos seguintes reagentes:  
- Solução Tampão pH=2 (F166): Lote Q6C107236C 
- Solução Tampão pH=4 (F4): Lote Q6L127026M 
- Solução Tampão pH=7 (F5): Lote Q6M063236M 
 
Shot de pH=2 
A2) NA. 
A2.1) 2017-11-23 
A2.2) 2017-11-30 
A2.3) NA. 
A2.4) Sim. 
 
Shot de pH=4 
A2) NA. 
A2.1) 2017-11-23 
A2.2) 2017-11-30 
A2.3) NA. 
A2.4) Sim. 
 
Shot de pH=7 
A2) NA. 
A2.1) 2017-11-23 
A2.2) 2017-11-30 
A2.3) NA. 
A2.4) Sim. 
 
A3) Não. 
A4) NA 
B) Foram verificados todos os certificados de lote dos reagentes, com a exceção do reagente solução tampão pH=2, no 
entanto esta solução tampão já foi pedida no dia 23 de Novembro pela Isabel Novais no IQ.139. 

 

Validação do método  
A) Existe procedimento relativo à validação do 

método (VM)? Está atualizado (≤5 anos)?  
B) O procedimento interno está atualizado com 
os dados do VM? 

DQ X X(A)  
A) Não existe. 
B) NA. 

NC 
1036/Q/D
ez2017 

 



FCUP 

Auditorias técnicas na análise alimentar 
74 

 

 
 

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos hortícolas. 
Determinação do valor do pH. 

Data da auditoria: 27 de Novembro 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 a 29 de Novembro 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
A) N.º da amostra. 
B) N.º da lista de trabalho ou impresso utilizado 
para os cálculos. 
C) N.º do boletim analítico. 

DQ; Mónica 
Ferreira 

X   
A) 2017/035587 
B) Impresso IQ.213 Relatório Tratamento de Informação - NP EN 1132:96. 
C) Boletim analítico n.º 42609/EGI/17 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Lista de trabalho ou impresso: 
A) A lista de trabalho tem emendas não 
controladas? 
B) É garantida a rastreabilidade (método, data, 
analista, equipamentos)? 
C) Foi realizada uma amostra diária de controlo 

de processo (DPCS) na série de trabalho? Qual? 
D) Foram realizados duplicados de acordo com o 
definido no procedimento PCQ.04 Controlo da 
qualidade ("São realizadas em duplicado entre 5 
a 10% do total de análises")? 

Mónica 
Ferreira 

X X(B)  

A) NA. 
B) Não. Não é evidenciado no impresso IQ.213.0 a rastreabilidade ao potenciómetro, elétrodo e analista. 
C) Sim, powdered beverage pH (PR082-Nov16). 
D) Sim, na série de 18 amostras foram realizadas duas amostras em duplicado. 

NC 
1037/Q/D
ez2017 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 
A) O registo do resultado foi corretamente 
efetuado no Zeta? 
B) O  desvio padrão relativo (rsd) está de acordo 
com o definido no SOP.08?  No caso de ser 
superior ao definido, a não conformidade está 
registada e tratada? 
C) As não conformidades geradas por DPCS 
fora de limites/BIAS estão registadas e tratadas? 

Mónica 
Ferreira 

X   
A) Sim, verificado no impresso IQ.106.0 Registo de resultados - ZETA. 
B) RSD=1,71% inferior ao definido no SOP008 (2%) 
C) NA. 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Transcrição dos resultados: 
A) O resultado final ou as variáveis foram 
devidamente transcritas para o sistema 
informático? 

Mónica 
Ferreira 

X   A) Sim, não foram verificados erros de transcrição.  
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP EN 1132:1996 Sumos de frutos e de produtos hortícolas. 
Determinação do valor do pH. 

Data da auditoria: 27 de Novembro 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 a 29 de Novembro 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Cálculos 
A) A fórmula de cálculo definida no LIMS ou no 
impresso está de acordo com a definida no 
procedimento/norma? 
A1) O resultado apresentado no boletim analítico 
está correto? 
B) O arredondamento e apresentação dos 
resultados estão de acordo com o definido no 
procedimento/norma? 

 X   
A) NA 
A1) Sim 
B) Sim, o resultado está arredondado às centésimas. 

 

Recursos humanos (PGQ.01): 
A documentação dos recursos humanos está 
atualizada? 
A1) IQ.24 Plano de formação inicial. 
A2) IQ.25 Descrição de funções. 
A3) Ficha de aptidão (médica). 
A4) Certificado de habilitações. 
A5) Curriculum vitæ (atualizado de dois em dois 

anos). 
A6) Certificados de participação em ações de 
formação. 
A7) IQ.59 Acordo de confidencialidade e normas 
éticas (renovado anualmente). 
A8) IQ.88 Tomada de conhecimento de 
documentos – Novos colaboradores. 
A9) IQ.26 Lista de competências. 
B) Existem registos da qualificação inicial? Em 

que data foi atribuída a competência à analista 
para realizar o ensaio? 

DQ X   

A1) Sim, verificado no impresso IQ.24.2. 
A2) Sim. 
A3) Sim. 
A4) Sim. 
A5) Sim. 
A6) Sim, verificados os 3 últimos certificados de formação: 2017/10/26; 2017/09/13; 2017/05/16. 
A7) Sim, verificado no impresso IQ.59.2. 
A8) Sim, verificado no impresso IQ.88. 
A9) Sim. 
B) Sim, mas como a competência foi adquirida antes de Junho de 2012 não existe registo no IQ. 255. 

 

Manutenção de competências: 
A) Existem duas participações por ano em 
ensaios de comparação interlaboratorial (ECI's) 
ou amostras cegas? 
B) As não conformidades geradas por ECI ou 
amostras cegas fora de limites estão registadas 
e tratadas? 

DQ X   
A) Foi verificada a participação no ECI bipea sumos em Maio de 2017 (amostra n.º 2017/035587) com um resultado 
questionável (NC 1448/Q/Jun2017). Estando previsto uma participação no ECI bipea tomato juice em Novembro de 2017. 
B) Sim, a NC 1448/Q/Jun2017 está tratada a aguardar evidência da eficácia. 

 

C - Conforme; NC - Não conforme; NA - Não aplicável 
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7.3. Anexo 3 - NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de cálcio. Método Volumétrico. 

Processo corrente. 

 

Resumo: Incineração da amostra, tratamento da cinza pelo ácido clorídrico e precipitação do cálcio sob a forma de oxalato de cálcio. Dissolução 

do precipitado pelo ácido sulfúrico e titulação do ácido oxálico formado pelo permanganato de potássio. 

Tabela 6. Relatório de auditoria ao método NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de cálcio. Método volumétrico. Processo corrente. 

 
 

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de 
cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Controlo documental: 
Procedimento interno 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) Existe em suporte papel? Revisão?  
C) Está devidamente controlado? 

--- - --- --- ---   

Controlo documental: 
Norma: 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) A revisão utilizada está em vigor? 
C) Está devidamente controlada? 

DQ X     
A) Sim. NP 1786:1985. 
B) Sim. Verificado no site do IPQ. 
C) Sim, controlada no impresso IQ.148.1 Índice - Alimentos para animais - Normas várias. 

  

Controlo documental: 
A) O analista tem uma cópia do procedimento 
interno/norma? 
B) A cópia utilizada corresponde ao método em 
vigor? 
C) A cópia está devidamente controlada/registada 
no impresso IQ.11 Fotocópias de documentos 
originais? 

DQ X     
A) Sim. Cópia controlada em 2016-12-02 pela Liliana. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.11.6 - Cópia registada em 2016-12-02 pela Liliana. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) N.º da amostra. 

Célia Almeida     X A) 2018/000622   
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do 
teor de cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Preparação da amostra 
- No dia da auditoria presencial: 
A) Temperatura de acondicionamente da amostra 
antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
B) A preparação foi realizada de acordo com o 
definido no procedimento PAFQ.044 Métodos de 
preparação das amostras para análise? O 
procedimento necessita de ser atualizado? 
C) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
D) A preparação foi devidamente rastreada no 
impresso IQ.269 Registo da preparação de 
amostras - SPA - Química? 
E) Foi utilizado um banho na preparação da 
amostra? Qual? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

…. … … … … …. 

Preparação da amostra 
- Dia diferente do da auditoria presencial: 
A) A preparação foi devidamente rastreada no 
impresso IQ.269? 
B) Foi utilizado um banho na preparação da 
amostra? Qual? 
C) Temperatura de acondicionamente da amostra 
antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
D) A metodologia para a preparação deste tipo de 
amostra encontra-se definida no procedimento 
PAFQ.044? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
E) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

Erika Ramalho X     

A) Sim. Verificado o impresso IQ.269.2 - Preparada pela Erika, no dia 2018-01-05, com o equipamento 130B. 
B) Não. 
C) Temperatura Ambiente. 
D) Sim, a amostra foi preparada segundo o parágrafo 6.11.1.2 do PAFQ.044. Não necessita de ser atualizado. 
E) Sim, o procedimento de preparação de amostra do procedimento PAFQ .044 está de acordo com o definido na 
norma NP 915:1999 Preparação de amostras, apesar de esta se encontrar obsoleta. Neste sentido, o procedimento 
não necessita de ser atualizado. 
F) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor 
de cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) O procedimento interno/norma foi seguido pelo 
analista? 
B) O procedimento necessita de ser atualizado?  

Célia Almeida X     

A) Sim. 
No 3º parágrafo da norma a analista retirou uma toma de 50,00 mL do filtrado. 
De acordo com o definido no 5º parágrafo, a analista não colocou o copo de precipitação no banho maria durante 30 
minutos para aglomerar o precipado, mas deixou em repouso durante 3 a 4h. A analista garantiu que esta prática é mais 
eficaz do que colocar num banho maria. 
A analista evidenciou destreza na realização do ensaio.  
B) NA. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) Existem impressos associados ao método? 
B) Se existem impressos com cálculos 
automáticos, estes estão devidamente validados? 

DQ X     
A) Sim, impresso IQ.124.0G Padronização do permanganato de potássio. 
Nesta série de trabalho foi utilizada a lista de trabalho nº 2018/000383. 
B) Sim, impresso IQ.124.0G validado em 2015-09-04. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Métodos que envolvem curvas de calibração: 
A) A curva de calibração cumpre com os critérios 
de aceitação definidos no procedimento PCQ.04 
Controlo da Qualidade?  
- O coeficiente de correlação tenha, no mínimo, 
dois noves (9) seguidos de um cinco (5). 
- A sua representação gráfica é uma reta. 
- O seu declive esteja dentro dos limites da 
respetiva carta de controlo. 
B) Foi cumprida a sequência de análise e os 
respetivos critérios de aceitação como definido no 
procedimento PCQ.04? 

… … … … … … 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 

da auditoria): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 
A) Qual o DPCS utilizado? 
B) Data de preparação e analista? 
C) A data de validade definida está de acordo 
com o definido no SOP-008 DPCS Chemistry? 
D) Os registos estão atualizados? 

Célia; Susana X     

A) Infant Cereal 
B) Preparação: 2018-01-02; Validade: 2018-01-09; Preparadora: Susana. 
C) Sim, semanalmente. 
D) Sim, verificado o IQ.213.0 Relatório - Tratamento de informação_ Controlo da preparação/validade DPCS. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do 
teor de cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria):- Condições ambientais dos 
espaços utilizados no laboratório (incluir SPA):  
A) Quais os equipamentos utilizados para 
monitorizar a temperatura e humidade? 

DQ X     

A1) 2018-01-08 
SPA - Equipamento n.º 11J; Sala de balanças de FQ - Equipamento n.º 11W; Laboratório de FQ - Equipamento n.º 11C 
A2) 2018-01-09 
Laboratório de FQ - Equipamento n.º 11C 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Temperaturas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado? 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 

atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de acordo 
com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Célia 
Almeida; 
Elisabete 
Feiteira 

X     

MUFLA 34D 
A) Mufla 34D 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração e manutenção: PEQ.20.0 Muflas. Verificação: PCE.08.3 Medição e monitorização das 
temperaturas. 
F) Calibração: calibração efetuada a (550±10)ºC no dia 2017-03-29, certificado de calibração n.º ES-3656TP-17, emitido 
por EIA em 2017-05-02, apta em 2017-05-18. Próxima calibração em 2018-04. 
F1) Sim. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-A - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.112.5 Carta de controlo (B) - Os registos encontram-se atualizados. 
G1) NA 
G2) NA 
H) Verificado o impresso IQ.35.1 Manutenção do equipamento - Última manutenção registada em 2017-12-13 - Os 
registos encontram-se atualizados. 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não. 
SONDA 123B (associada à estufa 34D) 
A) Sonda 123B. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3.  
D) Sim. 
E) PCE.08.3 Medição e monitorização das temperaturas. 
F) Sonda de referência utilizada na verificação da sonda 123B: sonda 122 calibrada pelo EIA em 2017-01-27, certificado 
de calibração n.º CL-559TP-17 emitido em 2017-01-30. Apto em 2017-02-10. Próxima calibração a 2018-01.  
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2009-03-30. 
G) Equipamento verificado a (550±10)ºC em 2017-11. Próxima verificação: 2018-11. 
G1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
G2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas 
- Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
H) NA 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do 
teor de cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Temperaturas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado? 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 

H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Célia 
Almeida; 
Elisabete 
Feiteira 

X     

Placa de  aquecimento 51L 
A) Placa de Aquecimento 51L. 
B) Sim. 
C)  Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e manutenção: PEQ.01.1 Agitadores, placas e mantas.  
F) NA. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA.  
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Equipamento limpo - ok. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Placa de  aquecimento 51M 
A) Placa de Aquecimento 51M. 
B) Sim. 
C)  Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e manutenção: PEQ.01.1 Agitadores, placas e mantas.  
F) NA. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA.  
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Equipamento limpo - ok. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do 
teor de cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Temperaturas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado? 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 

H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Célia 
Almeida; 
Elisabete 
Feiteira 

X     

Sonda de temperatura 86CB 
A) Termómetro 86CB. 
B) Sim. 
C)  Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) PCE.08.3 Medição e monitorização das temperaturas. 
F)  Sonda de referência utilizada na verificação do termómetro 86CB: sonda 110H calibrada pelo EIA em 2016-09-02, 
certificado de calibração n.º 7056/16 emitido em 2016-09-02. Apto em 2016-09-13. Próxima calibração a 2017-09.  
F1) NA. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2009-03-30. 
G) Equipamento verificado a (75±2)ºC  em 2017-05. Próxima verificação: 2018-05. 
G1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
G2)  Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura  e IQ.260.1 Registos das verificações 
internas - Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do 
teor de cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Volumes (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

Célia; DQ X   

Proveta graduada de 50 mL 
A) Proveta graduada de 50 mL. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e verificação: PEQ.07.0 Material volumétrico de vidro. Manutenção: PGL.08.0 Gestão da sala de lavagem 
dos laboratórios de FQ e MIA. 
F) Verificado o certificado de lote n.º 443. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Pipeta volumétrica de 50 mL 
A) Pipeta volumétrica de 50 mL. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e verificação: PEQ.07.0 Material volumétrico de vidro. Manutenção: PGL.08.0 Gestão da sala de lavagem 
dos laboratórios de FQ e MIA. 
F) Verificado o certificado de lote n.º 0503. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do 
teor de cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Volumes (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

Célia; DQ X   

Pipeta graduada de 5 mL 
A) Pipeta graduada de 5 mL. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e verificação: PEQ.07.0 Material volumétrico de vidro. Manutenção: PGL.08.0 Gestão da sala de lavagem 
dos laboratórios de FQ e MIA. 
F) Verificado o certificado de lote n.º 0504. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Bureta graduada de 25 mL 
A) Bureta graduada de 25 mL. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e verificação: PEQ.07.0 Material volumétrico de vidro. Manutenção: PGL.08.0 Gestão da sala de lavagem 
dos laboratórios de FQ e MIA. 
F) Verificado o certificado de lote n.º C-17. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do 
teor de cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 

atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Isabel 
Novais 

X   

Balança 2F 
A) Balança 2F. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-03-29, certificado n.º CL-3602MS-17 emitido em 2017-04-27. Apto em 2017-05-18. 
Próxima calibração a 2018-04, 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-B - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.199.2A Verificação Interna de Balanças - Diário_Avaliação do dia 8 de Janeiro - Registos 
atualizados.  
G1) NA. 
G2) Sim, impresso IQ.199.2A Verificação Interna de Balanças - Diário. Validado em 2016-02-23. 
H) Equipamento limpo - ok. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Massa 104 
A) Massa 104. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-25, certificado de calibração nº CL-12715MS-17 emitido em 2017-10-25. Apto em 
2017-10-27. Próxima calibração em 2018-10, 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do 
teor de cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Isabel 
Novais 

X   

Massa 183 
A) Massa 183. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-25, certificado de calibração nº CL-12716MS-17 emitido em 2017-10-25. Apto em 
2017-10-27. Próxima calibração em 2018-10, 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Massa 76 
A) Massa 76. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-23, certificado de calibração nº CL-12717MS-17 emitido em 2017-10-23. Apto em 
2017-10-25. Próxima calibração em 2018-10, 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do 
teor de cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Isabel 
Novais 

X   

Massa 75 
A) Massa 75. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração:  PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-23, certificado de calibração nº CL-12719MS-17 emitido em 2017-10-23. Apto em 
2017-10-25. Próxima calibração em 2018-10, 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de 
cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ X 

X (H; 
J; J1 

- 
Hotte 
44G) 

 

Termohigrómetro 11J (SPA): 
A) Termohigrómetro 11J. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 20,0ºC e da humidade de 63% em 2018-01-05, no impresso IQ.100.7 Registo de 
temperatura e humidade. Os valores registados estão de acordo aos valores definidos no PEQ.15. 
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado pelo EIA em 
2016-07-07, certificado n.º 5594/16, emitido em 2016-07-08. Apto em 2016-07-28. Próxima calibração a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (22,5±2,5)ºC em 2017-01. Próxima verificação: 2018-01. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Termohigrómetro 11W (Sala de pesagens): 
A) Termohigrómetro 11W. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 20,2ºC e da humidade de 32% em 2018-01-08, no impresso IQ100.7 Registo de 
temperatura e humidade. Apesar da humidade registada ser inferior ao limite definido no PEQ.15 (40%) considera-se que esta 
diferença  não é significativa. 
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado pelo EIA em 
2016-07-07, certificado n.º 5594/16, emitido em 2016-07-08. Apto em 2016-07-28. Próxima calibração a 2017-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (20±2)ºC em 2017-01. Próxima verificação: 2018-01. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 

1220/Q/
JUN201

8 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de 
cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

DQ X 

X (H; 
J; J1 

- 
Hotte 
44G) 

 

Termohigrómetro 11AA (Laboratório FQ): 
A) Termohigrómetro 11AA. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 19,5ºC e da humidade de 37% em 2018-01-08, no impresso IQ100.7 Registo de 
temperatura e humidade. Foi verificado o registo da temperatura de 20,6ºC e da humidade de 42% em 2018-01-09, no 
impresso IQ100.7 Registo de temperatura e humidade. Apesar da humidade registada em 2018-01-08 ser inferior ao limite 
definido no PEQ.15 (40%) considera-se que esta diferença não é significativa. 
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado pelo EIA em 
2016-07-07, certificado n.º 5594/16, emitido em 2016-07-08. Apto em 2016-07-28. Próxima calibração a 2017-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (20±2)ºC em 2017-01. Próxima verificação: 2018-01. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Hotte 44G 
A) Hotte 44G. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, verificação e manutenção - PEQ.33.0 Hottes, câmaras de fluxo laminar e anemómetro. 
F) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Na presente data não foram evidenciados os registos relativos à verificação. 
H1) NA. 
H2) NA. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) O procedimento PEQ.33 não contempla a utilização da hotte 44G. 
J1) Sim, o PEQ.33. 

1220/Q/
JUN201

8 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de 
cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 

utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ X 

X (H; 
J; J1 

- 
Hotte 
44G) 

 

Anemómetro 131 
A) Anemómetro 131 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.38 Bomba de Vácuo.  
F) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Não foram verificados os registos relativos à verificação, pois até à data a câmara de fluxo laminar ainda não foi calibrada 
externamente. Neste sentido ainda não foi possível proceder à verificação do anemómetro 
H1) NA 
H2) NA 
I) Equipamento limpo - ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
 Moinho ultra-centrífugo: 
A) Moinho ultra-centrífugo 130B. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração e manutenção: PEQ. 16.1 Homogeneizadores. 
F) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Verificado no impresso IQ.271.2 Controlo da Homogeneidade das Amostras. Realizada em Janeiro, Março e Julho, com 
RSDs aceitáveis, ou seja inferiores a 2%.  
H1) NA. 
H2) Sim, impresso IQ. 271.2 Controlo da Homogeneidade das Amostras. Validados em 2016-01-09. 
I) Equipamento limpo - ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 

1220/Q/
JUN201

8 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de 
cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ X 

X (H; 
J; J1 

- 
Hotte 
44G) 

 

Bomba de Vácuo 
A) Bomba de vácuo 28H. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.38 Bomba de Vácuo.  
F) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
H2) NA. 
I) Equipamento limpo - ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Conta-minutos 59AA 
A) Conta-minutos 59AA. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.09.0 Equipamentos metrólogos de contagem de tempo. 
F) NA. 
G) Cronómetro de referência utilizado na verificação do conta-minutos: cronómetro 58 calibrado pelo EIA em 2016-07-27, 
certificado n.º 6056-16, emitido em 2016-07-20. Apto em 2016-07-28. Próxima calibração a 2017-06.  
G1) NA 
G2) Não. 
H) Equipamento verificado a 30s em 2017-01-12. Próxima verificação: 2018-01. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.222. 
H2) NA. 
I) NA. 
I1) Não. 
J) Sim. 
J1) Não. 

1220/Q/
JUN201

8 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de 
cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
A) Registos de controlo de: 
A1) Reagentes (IQ.197). 
A2) Soluções (IQ.210). 
A2.1) Data de preparação da solução. 
A2.2) Data de validade da solução. 
A2.3) Analista responsável pela preparação. 
A2.4) A etiqueta está atualizada? 
A3) A solução é padronizada? 
A3.1) Os registos estão atualizados? 
A3.1) Data de padronização. 
A3.2) Data de validade da padronização. 
A3.3) Analista responsável pela padronização. 
A3.4) A etiqueta está atualizada? 
A4) Consumíveis (IQ.198). 
B) Existem os certificados de lote? No caso de 
não existirem, estão pedidos no impresso IQ.139 

Pedido dos certificados de lote em falta? 

Célia Almeida X   

A1) Foi evidenciado o controlo no impresso IQ.197.1 Controlo dos Reagentes dos seguintes reagentes:  
-Ácido Clorídrico (H7): Lote 17I254021; 
-Ácido Nítrico (H8): Lote 17G274018; 
-Ácido Sulfúrico (H6): Lote SZBG3360H; 
-Amónia (B5): Lote 16F154016; 
-Oxalato de Amónio (C88): Lote 15H040006; 
-Ácido Cítrico (A9): Lote 17E234141; 
-Cloreto de amónio (C21): Lote 17K134145; 
-Verde de Bromocresol (E10): Lote 10186406; 
-Permanganto de Potássio (C22): Lote 15C270024 
-Oxalato de Sódio (C24): Lote 17D064101; 
-Etanol ( D9):  Lote 17G264011. 
 
Solução de Oxalato de Amónio 

A2) NA. 
A2.1) 2018-01-09 
A2.2) 2018-01-09 
A2.3) Célia  Almeida 
A2.4) Sim. 
A3) NA. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4)NA. 
 
Solução de Ácido Cítrico 
A2) Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2018-01-02 
A2.2) 2018-07-02 
A2.3) Célia  Almeida 
A2.4) Sim. 
A3) NA. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4)NA. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de 
cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
A) Registos de controlo de: 
A1) Reagentes (IQ.197). 
A2) Soluções (IQ.210). 
A2.1) Data de preparação da solução. 
A2.2) Data de validade da solução. 
A2.3) Analista responsável pela preparação. 
A2.4) A etiqueta está atualizada? 
A3) A solução é padronizada? 
A3.1) Os registos estão atualizados? 
A3.1) Data de padronização. 
A3.2) Data de validade da padronização. 
A3.3) Analista responsável pela padronização. 
A3.4) A etiqueta está atualizada? 
A4) Consumíveis (IQ.198). 
B) Existem os certificados de lote? No caso de 
não existirem, estão pedidos no impresso IQ.139 
Pedido dos certificados de lote em falta? 

Célia Almeida X   

Solução de Cloreto de Amónio 
A2) Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2018-01-08 
A2.2) 2018-02-08 
A2.3) Célia  Almeida 
A2.4) Sim. 
A3) NA. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4)NA. 
 
Indicador verde de bromocresol 
A2) Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2017-11-23 
A2.2) 2018-02-23 
A2.3) Célia  Almeida 
A2.4) Sim. 
A3) NA. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4)NA. 
 
Permanganato de Potássio 
A2) Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2018-01-04 
A2.2) 2018-02-04 
A2.3) Célia  Almeida 
A2.4) Sim. 
A3) Sim, verificada a padronização no impresso IQ.124.0E Padronização do Permanganato de Potássio. 
A3.1) 2018-01-04 
A3.2) 2018-01-11 
A3.3) Célia Almeida 
A3.4) Sim. 
 
A4) NA. 
B)  Foram verificados todos os certificados de todos os lote. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de 
cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Validação do método  
A) Existe procedimento relativo à validação do 
método (VM)? Está atualizado (≤5 anos)?  
B) O procedimento interno está atualizado com 
os dados do VM? 

DQ X X(A)   
A) Não foi evidenciado. 
B) NA. 

1221/Q/JU
N2018 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
A) N.º da amostra. 
B) N.º da lista de trabalho ou impresso utilizado 
para os cálculos. 
C) N.º do boletim analítico. 

DQ; Célia 
Almeida 

X     
A) 2017/102620 
B) Lista de trabalho nº 2017/047480. 
C) Boletim analítico nº 11283/EGI/17. 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Lista de trabalho ou impresso: 
A) A lista de trabalho tem emendas não 
controladas? 
B) É garantida a rastreabilidade (método, data, 

analista, equipamentos)? 
C) Foi realizada uma amostra diária de controlo 
de processo (DPCS) na série de trabalho? Qual? 
D) Foram realizados duplicados de acordo com o 
definido no procedimento PCQ.04 Controlo da 
qualidade ("São realizadas em duplicado entre 5 
a 10% do total de análises")? 

Célia Almeida X     

A) Não. 
B) Sim. 
C) Sim, Infant Cereal (PR1211-NOV17). 
D) Sim, na série de 5 amostras foi realizado uma amostra em duplicado. 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 

A) O registo do resultado foi corretamente 
efetuado no Zeta? 
B) O desvio padrão relativo (rsd) está de acordo 
com o definido no SOP.08? No caso de ser 
superior ao definido, a não conformidade está 
registada e tratada? 
C) As não conformidades geradas por DPCS 
fora de limites/BIAS estão registadas e tratadas? 

Célia Almeida X     
A) Sim, verificado no impresso IQ.106.0 Registo de resultados - ZETA. Resultado introduzido em 2017-12-19 (0,934 g/100g). 
B) NA. 
C) NA. 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Transcrição dos resultados: 
A) O resultado final ou as variáveis foram 
devidamente transcritas para o sistema 
informático? 

Célia Almeida X     A) Sim, não foram verificados erros de transcrição.  
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 1786:1985 Alimento para animais. Determinação do teor de 
cálcio. Método Volumétrico. Processo corrente. 

Data da auditoria: 8 e 9 de Janeiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 10 a 12 de Janeiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Cálculos 
A) A fórmula de cálculo definida no LIMS ou no 
impresso está de acordo com a definida no 
procedimento/norma? 
A1) O resultado apresentado no boletim analítico 
está correto? 
B) O arredondamento e apresentação dos 
resultados estão de acordo com o definido no 
procedimento/norma? 

 X     

A) Sim. O cálculo é efetuado através da seguinte fórmula: 
teor de cálcio=((2,004xVxC)/m)x(250/V') 
Em que:  
- V - Volume da solução de permanganato de potássio gasto, em cm3; 
- C - Concentração da solução de permanganato de potássio, em mol/1000 cm3; 
- m - Massa da toma da amostra, em g; 
- V' - Volume da toma do filtrado, em cm3.  
Nota: Os resultados apresentam-se arredondados às décimas. 
A1) Sim.  
Replicado 1:   teor de cálcio=((2,004x6,95x0,1042)/5,0307)x(250/50)=1,44242 g/110g 
Replicado 2:   teor de cálcio=((2,004x6,90x0,1042)/5,0582)x(250/50)=1,424258 g/100g 
Média dos replicados= 1,4 g/100g 
 
B) Sim, o resultado é expresso em g/100g com arredondamento às décimas. 

 

Recursos humanos (PGQ.01): 
A documentação dos recursos humanos está 
atualizada? 
A1) IQ.24 Plano de formação inicial. 
A2) IQ.25 Descrição de funções. 
A3) Ficha de aptidão (médica). 
A4) Certificado de habilitações. 
A5) Curriculum vitæ (atualizado de dois em dois 
anos). 
A6) Certificados de participação em ações de 
formação. 
A7) IQ.59 Acordo de confidencialidade e normas 
éticas (renovado anualmente). 
A8) IQ.88 Tomada de conhecimento de 

documentos – Novos colaboradores. 
A9) IQ.26 Lista de competências. 
B) Existem registos da qualificação inicial? Em 
que data foi atribuída a competência à analista 
para realizar o ensaio? 

DQ X     

A1) Sim, verificado no Plano de Formação do Pessoal Técnico. 
A2) Sim. 
A3) Sim. 
A4) Sim. 
A5) Sim. 
A6) sim, verificados os 3 últimos certificados de formação: 2017/10/26; 2017/10/11; 2017/09/13. 
A7) Sim, verificado no impresso IQ.59.2. 
A8) Não existe o impresso IQ.88 referente a analista Célia Almeida - Esta analista já se encontra na empresa à 25 anos, pelo 
que na altura em que entrou ao serviço este impresso ainda não existia. 
A9) Sim. 
B) Sim, mas como a competência foi adquirida antes de Junho de 2012 não existe registo no IQ. 255. 

 

Manutenção de competências: 
A) Existem duas participações por ano em 
ensaios de comparação interlaboratorial (ECI's) 
ou amostras cegas? 
B) As não conformidades geradas por ECI ou 
amostras cegas fora de limites estão registadas 
e tratadas? 

DQ    X  
A) Sim. Foi verificada a participação no ECI BIPEA AA em Junho (amostra n.º 2017/043604) e em Novembro (amostra nº 
2017/090680) com resultados aceitáveis.  
B) NA. 

 

C - Conforme; NC - Não conforme; NA - Não aplicável 
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7.4. Anexo 4 - NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

 

Resumo: Adição de um determinado volume de ácido sulfúrico 0,1N à solução aquosa da cinza obtida segundo a NP 477 com finalidade de 

neutralizar a sua parte alcalina, seguida de titulação do excesso de ácido com a solução de hidróxido de sódio. 

Tabela 7. Relatório de auditoria ao método NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

 
 

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Controlo documental: 
Procedimento interno 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) Existe em suporte papel? Revisão?  
C) Está devidamente controlado? 

… … … … …   

Controlo documental: 
Norma: 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) A revisão utilizada está em vigor? 
C) Está devidamente controlada? 

DQ X     
A) Sim. NP 478:1983. 
B) Sim. Verificado no site do IPQ. 
C) Sim, controlada no impresso IQ.148.1 Índice - Laticínios - Normas várias. 

  

Controlo documental: 
A) O analista tem uma cópia do procedimento 

interno/norma? 
B) A cópia utilizada corresponde ao método em 
vigor? 
C) A cópia está devidamente controlada/registada 
no impresso IQ.11 Fotocópias de documentos 
originais? 

DQ X     
A) Sim. Cópia controlada em 2016-11-30 pela Liliana. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.11.6 - Cópia registada em 2016-11-30 pela Liliana. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) N.º da amostra. 

Elisabete 
Feiteira 

   X  2018/011974   
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Preparação da amostra 
- No dia da auditoria presencial: 
A) Temperatura de acondicionamente da amostra 
antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
B) A preparação foi realizada de acordo com o 
definido no procedimento PAFQ.044 Métodos de 
preparação das amostras para análise? O 
procedimento necessita de ser atualizado? 
C) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
D) A preparação foi devidamente rastreada no 
impresso IQ.269 Registo da preparação de 
amostras - SPA - Química? 
E) Foi utilizado um banho na preparação da 
amostra? Qual? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

Elisabete 
Feiteira 

X     

A) NA. 
B) Não. 
C) Temperatura ambiente. 
D) Sim, a amostra foi preparada segundo o parágrafo 6.6.1.2 do PAFQ.044. Não necessita de ser atualizado. 
E) Sim, o procedimento de preparação de amostra do procedimento PAFQ .044 está de acordo com o definido na NP 
403 no parágrafo 5.1.1. Por isso, o procedimento não necessita de ser atualizado 
F) Não. 

 

Preparação da amostra 
- Dia diferente do da auditoria presencial: 
A) A preparação foi devidamente rastreada no 
impresso IQ.269? 
B) Foi utilizado um banho na preparação da 
amostra? Qual? 
C) Temperatura de acondicionamente da amostra 
antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
D) A metodologia para a preparação deste tipo de 
amostra encontra-se definida no procedimento 
PAFQ.044? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
E) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

… … … … …  … 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) O procedimento interno/norma foi seguido pelo 

analista? 
B) O procedimento necessita de ser atualizado?  

Elisabete 
Feiteira 

X     

A) Sim. Verificado o cumprimento da determinação da cinza segundo a NP 477. 
Notas: No 1º parágrafo da técnica a analista transfere a cinza da cápsula com os 10 cm3 da solução de ácido sulfúrico, 
só usando a água destilada para limpar a cápsula. No 3º parágrafo a analista opta por usar uma placa de aquecimento 
em vez do banho-maria, para ser mais fácil a observação do início da entrada em ebulição. 
A analista mostrou destreza na realização do método. 
B) NA. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) Existem impressos associados ao método? 
B) Se existem impressos com cálculos 
automáticos, estes estão devidamente validados? 

DQ X     

A) Sim. IQ.23.0J Determinação da alcalinidade da cinza total. Leites - NP478; IQ.124.0E Padronização do ácido 
sulfúrico; IQ.124.0B Padronização do hidróxido de sódio. 
B) Impresso IQ.23.0J validado em 2018-02-16. 
Impresso IQ.124.0E validado em 2015-09-03. 
Impresso IQ.124.0C validado em 2015-09-03. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Métodos que envolvem curvas de calibração: 

A) A curva de calibração cumpre com os critérios 
de aceitação definidos no procedimento PCQ.04 
Controlo da Qualidade?  
- O coeficiente de correlação tenha, no mínimo, 
dois noves (9) seguidos de um cinco (5). 
- A sua representação gráfica é uma reta. 
- O seu declive esteja dentro dos limites da 
respetiva carta de controlo. 
B) Foi cumprida a sequência de análise e os 
respetivos critérios de aceitação como definido no 
procedimento PCQ.04? 

… … … … … … 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 
A) Qual o DPCS utilizado? 
B) Data de preparação e analista? 
C) A data de validade definida está de acordo 
com o definido no SOP-008 DPCS Chemistry? 
D) Os registos estão atualizados? 

Elisabete 
Feiteira 

X     

A) Este método não tem DPCS associado. 
B) NA. 
C) NA. 
D) NA. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC 

N
A 

Comentários 
Número 

NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria):- Condições ambientais dos 
espaços utilizados no laboratório (incluir 
SPA): A) Quais os equipamentos utilizados para 
monitorizar a temperatura e humidade? 

DQ X     
A) Sala de balanças de FQ - Equipamento n.º 11W 
Laboratório de FQ - Equipamento n.º 11AA 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 

- Temperaturas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado? 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Elisabete 
Feiteira 

X 
X(G - 
34B) 

  

Placa de  aquecimento 51M 
A) Placa de Aquecimento 51M. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e manutenção: PEQ.01.1 Agitadores, placas e mantas.  
F) NA. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA.  
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Equipamento limpo - ok. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Mufla 34B 
A) Mufla 34B 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração e manutenção: PEQ.20.0 Muflas. Verificação: PCE.08.3 Medição e monitorização das 
temperaturas. 
F) Calibração: calibração efetuada a (425±10)ºC no dia 2017-03-29, certificado de calibração n.º ES-3657TP-17, emitido por 
EIA em 2017-05-04, apta em 2017-05-18. Próxima calibração em 2018-04. 
F1) Sim. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-A - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.112.5 Carta de controlo (B) - Não foi evidenciado o registo de monitorização da tempertaura do 
dia 21 de fevereiro.  
G1) NA 
G2) NA 
H) Verificado o impresso IQ.35.1 Manutenção do equipamento - Última manutenção registada em 2018-02-21 - Os registos 
encontram-se atualizados. 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não. 

1224/Q/JU
N2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC 

N
A 

Comentários 
Número 

NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Temperaturas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado? 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

DQ; Elisabete 
Feiteira 

X 
X(G - 
34B) 

  

SONDA 123H (associada à estufa 34B) 

A) Sonda 123H. 
B) Sim. 
C)  Sim, verificado o impresso IQ.13.3.  
D) Sim. 
E) PCE.08.3 Medição e monitorização das temperaturas. 
F)  Sonda de referência utilizada na verificação da sonda 123B: sonda 122 calibrada pelo EIA em 2017-01-27, certificado de 
calibração n.º CL-559TP-17 emitido em 2017-01-30. Apto em 2017-02-10. Próxima calibração a 2018-01.  
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2009-03-30. 
G) Equipamento verificado a (425±10)ºC  em 2017-11. Próxima verificação: 2018-11. 
G1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
G2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura  e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
H) NA 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não 

1224/Q/JU
N2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Volumes (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

DQ; Elisabete 
Feiteira 

X     

Bureta graduada de 10 mL(C15) 
A) Bureta graduada de 10 mL. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e verificação: PEQ.07.0 Material volumétrico de vidro. Manutenção: PGL.08.0 Gestão da sala de lavagem 
dos laboratórios de FQ e MIA. 
F) Verificado o certificado de lote n.º C-15. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Bureta graduada de 25 mL (Q16) 
A) Bureta graduada de 25 mL. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e verificação: PEQ.07.0 Material volumétrico de vidro. Manutenção: PGL.08.0 Gestão da sala de lavagem 
dos laboratórios de FQ e MIA. 
F) NA 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Isabel 
Pontes 

X     

Balança 2F 
A) Balança 2F. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-03-29, certificado n.º CL-3602MS-17 emitido em 2017-04-27. Apto em 2017-05-18. 
Próxima calibração a 2018-04, 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-B - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.199.2A Verificação Interna de Balanças - Diário_Avaliação do dia 7 de fevereiro - Registos 
atualizados.  
G1) NA. 
G2) Sim, impresso IQ.199.2A Verificação Interna de Balanças - Diário. Validado em 2016-02-23. 
H) Equipamento limpo - ok. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Massa 104 
A) Massa 104. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-25, certificado de calibração nº CL-12715MS-17 emitido em 2017-10-25. Apto em 
2017-10-27. Próxima calibração em 2018-10. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

DQ; Isabel 
Pontes 

X     

Massa 183 
A) Massa 183. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-25, certificado de calibração nº CL-12716MS-17 emitido em 2017-10-25. Apto em 
2017-10-27. Próxima calibração em 2018-10. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Massa 76 
A) Massa 76. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-23, certificado de calibração nº CL-12717MS-17 emitido em 2017-10-23. Apto em 
2017-10-25. Próxima calibração em 2018-10. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Isabel 
Pontes 

X     

Massa 75 
A) Massa 75. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração:  PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-23, certificado de calibração nº CL-12719MS-17 emitido em 2017-10-23. Apto em 
2017-10-25. Próxima calibração em 2018-10. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

DQ X     

Conta-minutos 59AH 
A) Conta-minutos 59AH. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.09.0 Equipamentos metrólogos de contagem de tempo. 
F) NA. 
G) Cronómetro de referência utilizado na verificação do conta-minutos: cronómetro 58 calibrado pelo EIA em 2016-07-
27, certificado n.º 6056-16, emitido em 2016-07-20. Apto em 2016-07-28. Próxima calibração a 2017-06.  
G1) NA 
G2) Não. 
H) Equipamento verificado a 00h05m00s ± 00h00m05s em 2018-01-18. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.222.0. 
H2) NA. 
I) Equipamento limpo - ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Termohigrómetro 11W (Sala de pesagens): 
A) Termohigrómetro 11W. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 20,6ºC e da humidade de 23% em 2018-02-26, no impresso IQ.100.7 
Registo de temperatura e humidade. Apesar da humidade registada ser inferior ao limite definido no PEQ.15 (40%) 
considera-se que esta diferença não é significativa. 

G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado pelo 
EIA em 2016-07-07, certificado n.º 5594/16, emitido em 2016-07-08. Apto em 2016-07-28. Próxima calibração a 2017-
06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (20±2)ºC em 2017-01. Próxima verificação: 2018-01. - Cumpre com o definido no 
PCE.08.3: "Nota 3: As verificações anuais podem ser realizadas até um prazo máximo de 1 mês após a data definida". 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas 
- Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ X     

Termohigrómetro 11AA (Laboratório FQ): 
A) Termohigrómetro 11AA. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 19,7ºC e da humidade de 27% em 2018-02-26, no impresso IQ.100.7 
Registo de temperatura e humidade. Apesar da humidade registada ser inferior ao limite definido no PEQ.15 (40%) 
considera-se que esta diferença não é significativa. 
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado pelo 
EIA em 2017-06-23, certificado n.º CL-7342TP-17, emitido em 2017-06-23. Apto em 2017-07-06. Próxima calibração a 
2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (20±2)ºC em 2017-12 Próxima verificação: 2018-12. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas 
- Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada 
no dia da auditoria): 
A) Registos de controlo de: 
A1) Reagentes (IQ.197). 
A2) Soluções (IQ.210). 
A2.1) Data de preparação da solução. 
A2.2) Data de validade da solução. 
A2.3) Analista responsável pela preparação. 
A2.4) A etiqueta está atualizada? 
A3) A solução é padronizada? 
A3.1) Os registos estão atualizados? 
A3.1) Data de padronização. 
A3.2) Data de validade da padronização. 
A3.3) Analista responsável pela 
padronização. 
A3.4) A etiqueta está atualizada? 
A4) Consumíveis (IQ.198). 
B) Existem os certificados de lote? No caso 
de não existirem, estão pedidos no impresso 
IQ.139 Pedido dos certificados de lote em 
falta? 

Diana Sousa X 
X (A2.4 
fenolftale
ína) 

  

A1) Foi evidenciado o controlo no impresso IQ.197.1 Controlo dos Reagentes dos seguintes reagentes:  
-Fenolftaleína (E7): Lote 0000442511; 
- Etanol Absoluto (D9): Lote 17H284020; 
- Ácido Sulfúrico 96% (H6): Lote H2910; 
- Hidróxido de Sódio (B4): Lote 17H234127; 
- Alaranjado de Metilo (E1): Lote BCBQ9600V; 
- Carmin Indigo (E9): Lote 10179947; 
- Carbonato de Sódio Anidro (C36): Lote G3210; 
- Hidrogenoftalato de Potássio (C16): Lote 15G010003. 
 
Solução alcoólica de fenolftaleína 0,2% 

A2) Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2017-12-29 
A2.2) 2018-03-29 
A2.3) Diana Sousa 
A2.4) Não. 
A3) NA. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4) NA. 
 
Solução de Ácido Sulfúrico 1N 
A analista utiliza a solução 1N e dilui no dia da utilização. 
A2) Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2018-01-17 
A2.2) 2018-06-17 
A2.3) Célia Almeida 
A2.4) Sim. 
A3) Sim, verificada a padronização no impresso IQ.124.0E Padronização do Ácido Sulfúrico. 
A3.1) 2018-02-21 
A3.2) 2018-02-28 
A3.3) Célia Almeida 
A3.4) Sim. 

1222/Q/JU
N2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada 
no dia da auditoria): 
A) Registos de controlo de: 
A1) Reagentes (IQ.197). 
A2) Soluções (IQ.210). 
A2.1) Data de preparação da solução. 
A2.2) Data de validade da solução. 
A2.3) Analista responsável pela preparação. 
A2.4) A etiqueta está atualizada? 
A3) A solução é padronizada? 
A3.1) Os registos estão atualizados? 
A3.1) Data de padronização. 
A3.2) Data de validade da padronização. 
A3.3) Analista responsável pela 
padronização. 
A3.4) A etiqueta está atualizada? 
A4) Consumíveis (IQ.198). 
B) Existem os certificados de lote? No caso 
de não existirem, estão pedidos no impresso 
IQ.139 Pedido dos certificados de lote em 
falta? 

Diana Sousa X 
X (A2.4 
fenolftale
ína) 

  

Solução de Hidróxido de Sódio 
A2) Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2018-02-19 
A2.2) 2018-03-19 
A2.3) Diana Sousa 
A2.4) Sim. 
A3) Sim, verificada a padronização no impresso IQ.124.0B Padronização do Hidróxido de Sódio. 
A3.1) 2018-02-19 
A3.2) 2018-02-26 
A3.3) Diana Sousa 
A3.4) Sim. 
 
Solução de Carmin Indigo alaranjado de metilo 
A2) Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2017-12-22 
A2.2) 2018-03-22 
A2.3) Íris Oliveira 
A2.4) Sim. 
A3) NA. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4) NA. 
 
A4) NA. 
B) Foram verificados todos os certificados de todos os reagentes, com a exceção do reagente fenolftaleína, no entanto 
este certificado de lote já tinha sido pedido no dia 13 de Novembro de 2017 pela Liliana no IQ.139. 

1222/Q/JU
N2018 

Validação do método  
A) Existe procedimento relativo à validação 
do método (VM)? Está atualizado (≤5 anos)?  
B) O procedimento interno está atualizado 
com os dados do VM? 

DQ X X(A)   
A) Não existe. 
B) NA. 

1223/Q/JU
N2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
A) N.º da amostra. 
B) N.º da lista de trabalho ou impresso utilizado 
para os cálculos. 
C) N.º do boletim analítico. 

DQ; Elisabete 
Feiteira 

X     
A) 2017/007223 
B) IQ.23.0J Determinação da alcalinidade da cinza total. Leites - NP 478. 
C) Boletim analítico nº2017/015080/801. 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Lista de trabalho ou impresso: 
A) A lista de trabalho tem emendas não 
controladas? 
B) É garantida a rastreabilidade (método, data, 
analista, equipamentos)? 
C) Foi realizada uma amostra diária de controlo 
de processo (DPCS) na série de trabalho? Qual? 
D) Foram realizados duplicados de acordo com o 
definido no procedimento PCQ.04 Controlo da 
qualidade ("São realizadas em duplicado entre 5 
a 10% do total de análises")? 

Elisabete 
Feiteira 

X     

A) NA. 
B) Sim. 
C) NA 
D) Sim, apenas foi realizada esta amostra na série de trabalho e em duplicado. 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 
A) O registo do resultado foi corretamente 
efetuado no Zeta? 
B) O  desvio padrão relativo (rsd) está de acordo 

com o definido no SOP.08?  No caso de ser 
superior ao definido, a não conformidade está 
registada e tratada? 
C) As não conformidades geradas por DPCS 
fora de limites/BIAS estão registadas e tratadas? 

Elisabete 
Feiteira 

X     
A) Neste método não há DPCS selecionado. 
B) NA. 
C) NA. 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Transcrição dos resultados: 
A) O resultado final ou as variáveis foram 

devidamente transcritas para o sistema 
informático? 

Elisabete 
Feiteira 

X     A) Sim, não foram verificados erros de transcrição.  
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Cálculos 
A) A fórmula de cálculo definida no LIMS ou no 
impresso está de acordo com a definida no 
procedimento/norma? 
A1) O resultado apresentado no boletim analítico 
está correto? 
B) O arredondamento e apresentação dos 

resultados estão de acordo com o definido no 
procedimento/norma? 

 X     

A) A fórmula de cálculo definida na norma não contempla a concentração exata das soluções de NaOH e H2SO4. 
Norma:  
Alcalinidade da cinza total = (10x(10-V))/m 
Em que:  
- V - Volume da solução de hidróxido de sódio 0,1 N gasto na titulação, em cm3; 
- m - Massa da toma dos 25 cm3 da amostra, em g. 
 
Segundo o impresso, o cálculo é efetuado através da seguinte fórmula:  
Alcalinidade da cinza total= (100x(10xC(H2SO4)-V(NaOH)xC(NaOH)))/m) 
Em que: 
- C (H2SO4) - Concentração de ácido sulfúrico, em N; 
- V - Volume de hidróxido de sódio 0,1N gasto na titulação, em ml; 
- C(NaOH) - Concentração de hidróxido de sódio, em N; 
- m - Massa da toma dos 25 cm3 da amostra, em g. 
 
Nota: Os resultados apresentam-se arredondados às centésimas. 
 
A1) Sim.  
Replicado 1:   Alcalinidade da cinza total= (100x(10x0,1083-6,15x0,1009))/25,6125)=1,8056 mL/100g 
Replicado 2:   Alcalinidade da cinza total= (100x(10x0,1083-6,20x0,1009))/25,3204)=1,8065 mL/100g 
Média dos replicados= 1,81 mL/100g 
 
B) Sim, o resultado é expresso em mL/100g com arredondamento às centésimas. 

 

Recursos humanos (PGQ.01): 
A documentação dos recursos humanos está 
atualizada? 
A1) IQ.24 Plano de formação inicial. 
A2) IQ.25 Descrição de funções. 
A3) Ficha de aptidão (médica). 
A4) Certificado de habilitações. 
A5) Curriculum vitæ (atualizado de dois em dois 
anos). 
A6) Certificados de participação em ações de 
formação. 
A7) IQ.59 Acordo de confidencialidade e normas 
éticas (renovado anualmente). 
A8) IQ.88 Tomada de conhecimento de 
documentos – Novos colaboradores. 
A9) IQ.26 Lista de competências. 
B) Existem registos da qualificação inicial? Em 
que data foi atribuída a competência à analista 
para realizar o ensaio? 

DQ X     

A1) Sim. 
A2) Sim. 
A3) Sim. 
A4) Sim. 
A5) Sim. 
A6) Sim, verificados os 3 últimos certificados de formação: 2017/10/26; 2017/09/13; 2017/09/08. 
A7) Sim, verificado no impresso IQ.59.2. 
A8) Sim. 
A9) Sim. 
B) Sim, mas como a competência foi adquirida antes de Junho de 2012 não existe registo no IQ. 255. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: NP 478:1983 Leite. Determinação da alcalinidade da cinza total. 

Data da auditoria: 26 Fevereiro de 2018 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 27 e 28 Fevereiro de 2018 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Manutenção de competências: 
A) Existem duas participações por ano em 
ensaios de comparação interlaboratorial (ECI's) 
ou amostras cegas? 
B) As não conformidades geradas por ECI ou 
amostras cegas fora de limites estão registadas 
e tratadas? 

DQ X     

A1) Sim. 
A2) Sim. 
A3) Sim. 
A4) Sim. 
A5) Sim. 
A6) Sim, verificados os 3 últimos certificados de formação: 2017/10/26; 2017/09/13; 2017/09/08. 
A7) Sim, verificado no impresso IQ.59.2. 
A8) Sim. 
A9) Sim. 
B) Sim, mas como a competência foi adquirida antes de Junho de 2012 não existe registo no IQ. 255. 

 

C - Conforme; NC - Não conforme; NA - Não aplicável 
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7.5. Anexo 5 - PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da densidade relativa a 20ºC 

 

Resumo: A amostra é introduzida num tubo de vidro borosilicato em forma de U, que é excitado para vibrar até uma determinada frequência. 

Esta frequência está diretamente relacionada com a densidade da amostra. 

Tabela 8. Relatório de auditoria ao método PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da densidade relativa a 20ºC. 

 
 

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da densidade 
relativa a 20ºC 

Data da auditoria: 23 de Abril 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 24 de Abril 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Controlo documental: 
Procedimento interno 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) Existe em suporte papel? Revisão?  
C) Está devidamente controlado? 

DQ X     

A) Sim. PAFQ.354.1. 
B) Sim. PAFQ.354.1. 
C) Sim, controlado no impresso IQ.148.1 Índice - Pasta 4. PAFQ - Procedimentos relativos às Análises Físico-
Químicas. 

  

Controlo documental: 
Norma: 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) A revisão utilizada está em vigor? 
C) Está devidamente controlada? 

… … … … …   

Controlo documental: 
A) O analista tem uma cópia do procedimento 
interno/norma? 
B) A cópia utilizada corresponde ao método em 
vigor? 
C) A cópia está devidamente controlada/registada 
no impresso IQ.11 Fotocópias de documentos 
originais? 

DQ; Lara 
Pimentel 

X     
A) Sim.  
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.11.6 - Cópia registada em 2018-04-23 por André Oliveira. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) N.º da amostra. 

Lara Pimentel    X  A) 2018/033484   
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da 
densidade relativa a 20ºC 

Data da auditoria: 23 de Abril 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 24 de Abril 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Preparação da amostra 
- No dia da auditoria presencial: 
A) Temperatura de acondicionamente da amostra 
antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
B) A preparação foi realizada de acordo com o 
definido no procedimento PAFQ.044 Métodos de 
preparação das amostras para análise? O 
procedimento necessita de ser atualizado? 
C) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
D) A preparação foi devidamente rastreada no 
impresso IQ.269 Registo da preparação de 
amostras - SPA - Química? 
E) Foi utilizado um banho na preparação da 
amostra? Qual? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

Erika X     

A) Temperatura ambiente. 
B) Sim, a amostra foi preparada segundo o parágrafo 6.16.3.2 do PAFQ.044.  Não, o procedimento não necessita de ser atualizado. 
C) O procedimento PAFQ.354 remete a preparação da amostra para o procedimento PAFQ .044.  
D) Sim. Verificado o impresso IQ.269.2 - Preparada pela Erika, no dia 2018-04-23. 
E) Não. 
F) Não. Após a preparação da mesma, procedeu-se à realização do ensaio. 

  

Preparação da amostra 
- Dia diferente do da auditoria presencial: 
A) A preparação foi devidamente rastreada no 
impresso IQ.269? 
B) Foi utilizado um banho na preparação da 
amostra? Qual? 
C) Temperatura de acondicionamente da amostra 
antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
D) A metodologia para a preparação deste tipo de 
amostra encontra-se definida no procedimento 
PAFQ.044? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
E) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

--- --- --- --- --- ---  
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da densidade 
relativa a 20ºC 

Data da auditoria: 23 de Abril 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 24 de Abril 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
A) O procedimento interno/norma foi seguido 
pelo analista? 
B) O procedimento necessita de ser 
atualizado?  

Lara Pimentel X 
X 

(A) 
  

A) A analista não cumpriu com o definido no parágrafo 6.5.2 Ensaio em branco: "Diariamente efetuar, no início e no fim de 
cada série de trabalho, a determinação da massa volúmica da água". Apenas foi evidenciado a realização do ensaio em 
branco no início da série de trabalho. 
A analista mostrou destreza na realização do ensaio. 
B) Não. 

1128/Q/Ab
r2018 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
A) Existem impressos associados ao método? 
B) Se existem impressos com cálculos 
automáticos, estes estão devidamente 
validados? 

DQ     X 
A) Não. 
B) NA. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 

- Métodos que envolvem curvas de calibração: 
A) A curva de calibração cumpre com os 
critérios de aceitação definidos no 
procedimento PCQ.04 Controlo da Qualidade?  
- O coeficiente de correlação tenha, no 
mínimo, dois noves (9) seguidos de um cinco 
(5). 
- A sua representação gráfica é uma reta. 
- O seu declive esteja dentro dos limites da 
respetiva carta de controlo. 
B) Foi cumprida a sequência de análise e os 
respetivos critérios de aceitação como definido 
no procedimento PCQ.04? 

… … … … ….  

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 
A) Qual o DPCS utilizado? 
B) Data de preparação e analista? 
C) A data de validade definida está de acordo 
com o definido no SOP-008 DPCS Chemistry? 
D) Os registos estão atualizados? 

 Lara 
Pimentel 

    X Pelo facto de este ensaio ainda não estar a ser realizado para Cliente, este método ainda não tem DPCS associado.   
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da 
densidade relativa a 20ºC 

Data da auditoria: 23 de Abril 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 24 de Abril 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria):- Condições ambientais dos 
espaços utilizados no laboratório (incluir SPA): 
A) Quais os equipamentos utilizados para 
monitorizar a temperatura e humidade? 

DQ X     
SPA - Equipamento n.º 11J 
Laboratório de FQ - Equipamento n.º 11AA 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Temperaturas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado? 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 

atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Lara 
Pimentel; Ana 

Martins 
X     

Estufa 125 
A) Estufa 125. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração e manutenção: PEQ.13.1 Estufas. Verificação: PCE.08.3 Medição e monitorização das 
temperaturas. 
F) Calibração: calibração efetuada a (20±1)ºC no dia 2018-03-05, certificado de calibração n.º ES-3913TP-18, emitido 
por EIA em 2018-03-12, apta em 2018-03-27. Próxima calibração em 2019-03. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-A - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.112.5 Carta de controlo (B) - Os registos encontram-se atualizados. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Verificado o impresso IQ.35.1 Manutenção do Equipamento - última manutenção registada em 2018-04-19. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Sonda 86BN (associada à estufa 125) 
A) Sonda 86BN 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) PCE.08.3 Medição e monitorização das temperaturas. 
F) Sonda de referência utilizada na verificação da sonda 86BN: sonda 110H calibrada pelo EIA em 2016-09-02, 
certificado de calibração n.º 7056/16 emitido em 2016-09-02. Apto em 2016-09-13. Próxima calibração a 2017-09.  
F1) NA. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2009-03-30. 
G) Equipamento verificado a (20±1)ºC em 2017-05. Próxima verificação: 2018-05. 
G1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
G2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas 
- Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
H) NA 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não.  
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da 
densidade relativa a 20ºC 

Data da auditoria: 23 de Abril 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 24 de Abril 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Volumes (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 

atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 

acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

Lara Pimentel; 
DQ 

X     

Pipeta graduada de 5mL 
A) Pipeta graduada de 5mL. 
B) NA 
C) NA 
D) Sim. 
E) Utilização e verificação: PEQ.07.0 Material volumétrico de vidro. Manutenção: PGL.08.0 Gestão da sala de lavagem 
dos laboratórios de FQ e MIA. 
F) Verificado o certificado de lote n.º0504. 
F1) NA 
F2) NA 
G) NA 
G1) NA 
H) NA 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Balão Volumétrico 100mL 
A) Pipeta graduada de 100mL. 
B) NA 
C) NA 
D) Sim. 
E) Utilização e verificação: PEQ.07.0 Material volumétrico de vidro. Manutenção: PGL.08.0 Gestão da sala de lavagem 
dos laboratórios de FQ e MIA. 
F) Verificado o certificado de lote n.ºA-15. 
F1) NA 
F2) NA 
G) NA 
G1) NA 
H) NA 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da 
densidade relativa a 20ºC 

Data da auditoria: 23 de Abril 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 24 de Abril 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

--- - --- --- --- --- 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da 
densidade relativa a 20ºC 

Data da auditoria: 23 de Abril 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 24 de Abril 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

DQ X     

Termohigrómetro 11J (SPA): 
A) Termohigrómetro 11J. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 22,3ºC e da humidade de 55% em 2018-04-23, no impresso IQ100.7 Registo 
de temperatura e humidade.  
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11C: termohigrómetro 57 calibrado pelo EIA 
em 2017-06-23, certificado n.º CL-7342TP-17, emitido em 2017-06-23. Apto em 2017-07-03. Próxima calibração a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (22,5±2,5)ºC em 2018-02. Próxima verificação: 2019-02. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Termohigrómetro 11AA (Laboratório FQ): 
A) Termohigrómetro 11AA.  
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 19,9ºC e da humidade de 58% em 2018-04-23, no impresso IQ100.7 Registo 
de temperatura e humidade.  
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11C: termohigrómetro 57 calibrado pelo EIA 
em 2017-06-23, certificado n.º CL-7342TP-17, emitido em 2017-06-23. Apto em 2017-07-03. Próxima calibração a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (20±2)ºC em 2017-12. Próxima verificação: 2018-12. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da 
densidade relativa a 20ºC 

Data da auditoria: 23 de Abril 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 24 de Abril 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

DQ X     

Densímetro 197-1 
A) Densímetro 197-1. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, verificação e manutenção: PAFQ.354 Determinação da massa volúmica e da densidade relativa a 20oC.  
F) NA. 
G) Calibração efetuada pelo fabricante em 2017-09-21. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Verificado no equipamento:  
Air check: realizado em 2018-03-23. 
Water check: realizado em 2018-04-05. 
H1) NA. 
H2) NA. 
I) O procedimento refere uma manutenção externa anual - Prevista para 2018-11. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da densidade 
relativa a 20ºC 

Data da auditoria: 23 de Abril 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 24 de Abril 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
A) Registos de controlo de: 
A1) Reagentes (IQ.197). 
A2) Soluções (IQ.210). 
A2.1) Data de preparação da solução. 
A2.2) Data de validade da solução. 
A2.3) Analista responsável pela preparação. 
A2.4) A etiqueta está atualizada? 
A3) A solução é padronizada? 
A3.1) Os registos estão atualizados? 
A3.1) Data de padronização. 
A3.2) Data de validade da padronização. 
A3.3) Analista responsável pela padronização. 
A3.4) A etiqueta está atualizada? 
A4) Consumíveis (IQ.198). 
B) Existem os certificados de lote? No caso de 
não existirem, estão pedidos no impresso IQ.139 
Pedido dos certificados de lote em falta? 

Rita Ferreira X     

A1) Foi evidenciado o controlo no impresso IQ.197.1 Controlo dos Reagentes do seguinte reagente: 
- Etanol (D9): Lote 18B214005 
 
A2) NA 
A3) NA. 
A4) NA 
B) Foi verificado o certificado de lote do reagente. 

 

Validação do método  
A) Existe procedimento relativo à validação do 
método (VM)? Está atualizado (≤5 anos)?  
B) O procedimento interno está atualizado com 
os dados do VM? 

DQ X     
A) Sim. VM.074.0, emitido em 2018-04-23. 
B) Sim. 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
A) N.º da amostra. 
B) N.º da lista de trabalho ou impresso utilizado 

para os cálculos. 
C) N.º do boletim analítico. 

DQ; Célia 
Almeida 

X     

A) 2018/021766 
B) Massa volúmica - Lista de trabalho n.º 2018/010608 
Densidade relativa - Lista de trabalho n.º 2018/010616 
C) Boletim analítico n.º 26565/EGI/18 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da densidade 
relativa a 20ºC 

Data da auditoria: 23 de Abril 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 24 de Abril 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Lista de trabalho ou impresso: 
A) A lista de trabalho tem emendas não 
controladas? 
B) É garantida a rastreabilidade (método, data, 
analista, equipamentos)? 
C) Foi realizada uma amostra diária de controlo 

de processo (DPCS) na série de trabalho? Qual? 
D) Foram realizados duplicados de acordo com o 
definido no procedimento PCQ.04 Controlo da 
qualidade ("São realizadas em duplicado entre 5 
a 10% do total de análises")? 

Célia Almeida X     

A) Não. 
B) Sim. 
C) NA 
D) O equipamento realiza sempre a leitura em duplicado para este tipo de matriz, tal como definido no parágrafo 11.1 
Métodos definidos. 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 
A) O registo do resultado foi corretamente 
efetuado no Zeta? 
B) O desvio padrão relativo (rsd) está de acordo 

com o definido no SOP.08? No caso de ser 
superior ao definido, a não conformidade está 
registada e tratada? 
C) As não conformidades geradas por DPCS 
fora de limites/BIAS estão registadas e tratadas? 

Célia Almeida     X Pelo facto de este ensaio ainda não estar a ser realizado para Cliente, este método ainda não tem DPCS associado.  

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Transcrição dos resultados: 
A) O resultado final ou as variáveis foram 

devidamente transcritas para o sistema 
informático? 

Célia Almeida X     A) Sim, não foram verificados erros de transcrição.  

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Cálculos 
A) A fórmula de cálculo definida no LIMS ou no 
impresso está de acordo com a definida no 
procedimento/norma? 
A1) O resultado apresentado no boletim analítico 
está correto? 
B) O arredondamento e apresentação dos 
resultados estão de acordo com o definido no 
procedimento/norma? 

 X     

A) NA. 
A1) Sim. 
B) O resultado da massa volúmica é expresso em g/ml com arredondamento à quarta casa decimal. 
A densidade relativa é uma grandeza adimensional e é apresentada com arredondamento à quarta casa decimal. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: PAFQ.354.1B Determinação da massa volúmica e da densidade 
relativa a 20ºC 

Data da auditoria: 23 de Abril 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 24 de Abril 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Recursos humanos (PGQ.01): 
A documentação dos recursos humanos está 
atualizada? 
A1) IQ.24 Plano de formação inicial. 
A2) IQ.25 Descrição de funções. 
A3) Ficha de aptidão (médica). 
A4) Certificado de habilitações. 
A5) Curriculum vitæ (atualizado de dois em dois 

anos). 
A6) Certificados de participação em ações de 
formação. 
A7) IQ.59 Acordo de confidencialidade e normas 
éticas (renovado anualmente). 
A8) IQ.88 Tomada de conhecimento de 

documentos – Novos colaboradores. 
A9) IQ.26 Lista de competências. 
B) Existem registos da qualificação inicial? Em 
que data foi atribuída a competência à analista 
para realizar o ensaio? 

DQ; Lara 
Pimentel 

X     

A1) Sim, verificado o impresso IQ.24.2. 
A2) Sim, verificado o impresso IQ.25.2. 
A3) Sim. 
A4) Sim. 
A5) Sim. 
A6) sim, verificados os 3 últimos certificados de formação: 2017/10/26; 2017/10//11; 2017/09/08. 
A7) Sim, verificado no impresso IQ.59.2. 
A8) Sim, verificado no impresso IQ.88.0. 
A9) Sim. 
B) Sim, verificados no impresso IQ.255.2 Matriz de qualificação inicial de competências. Foi atribuída a competência em 
2018-04-23. 

 

Manutenção de competências: 
A) Existem duas participações por ano em 
ensaios de comparação interlaboratorial (ECI's) 
ou amostras cegas? 
B) As não conformidades geradas por ECI ou 
amostras cegas fora de limites estão registadas 
e tratadas? 

DQ     X 
A) NA. 
B) NA. 

 

C - Conforme; NC - Não conforme; NA - Não aplicável 
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7.6. Anexo 6 - ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) 

 

Resumo: Uma solução etanólica amoniacal de uma amostra de teste é extraída com éter zetílico e éter de petróleo. Os solventes são removidos 

por destilação ou evaporação. A massa das substâncias extraídas é determinada. 

Tabela 9. Relatório de auditoria ao método ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) 

 
 

RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric method 
(Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Controlo documental: 
Procedimento interno 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) Existe em suporte papel? Revisão?  
C) Está devidamente controlado? 

--- --- --- --- ---   

Controlo documental: 
Norma: 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) A revisão utilizada está em vigor? 
C) Está devidamente controlada? 

DQ X     
A) Sim. ISO 1211:2010. 
B) Sim. Verificado no site da ISO. 
C) Sim, controlada no impresso IQ.148.1 Índice - Laticínios - Normas várias. 

  

Controlo documental: 
A) O analista tem uma cópia do procedimento 
interno/norma? 
B) A cópia utilizada corresponde ao método em 
vigor? 
C) A cópia está devidamente controlada/registada 
no impresso IQ.11 Fotocópias de documentos 
originais? 

DQ; Íris Oliveira X     
A) Sim. Cópia controlada em 2016-12-02 pela Liliana. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.11.6 - Cópia registada em 2016-12-02 pela Liliana. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) N.º da amostra. 

Íris Oliveira     X A) 2018/048466   
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Preparação da amostra 
- No dia da auditoria presencial: 
A) Temperatura de acondicionamente da amostra 
antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
B) A preparação foi realizada de acordo com o 
definido no procedimento PAFQ.044 Métodos de 
preparação das amostras para análise? O 
procedimento necessita de ser atualizado? 
C) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
D) A preparação foi devidamente rastreada no 
impresso IQ.269 Registo da preparação de 
amostras - SPA - Química? 
E) Foi utilizado um banho na preparação da 
amostra? Qual? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

Erika, DQ X 
X 

(C) 
  

A) Temperatura ambiente. 
B) Sim, a amostra foi preparada segundo o parágrafo 6.6.1.2 do PAFQ.044. 
C) Não. A norma define que a amostra deve, se necessário, ir a um banho à temperatura de (38±2)ºC, no entanto o 
PAFQ.044 define a temperatura de (40±2)ºC. Neste sentido o procedimento necessita de ser atualizado. 
D) Sim. Verificado o impresso IQ.269.2 - Preparada pela Erika, no dia 2018-06-11. 
E) Sim, o banho 9C. 
F) Não. 

1225/Q/JU
N2018 

Preparação da amostra 
- Dia diferente do da auditoria presencial: 
A) A preparação foi devidamente rastreada no 
impresso IQ.269? 
B) Foi utilizado um banho na preparação da 
amostra? Qual? 
C) Temperatura de acondicionamente da amostra 
antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
D) A metodologia para a preparação deste tipo de 
amostra encontra-se definida no procedimento 
PAFQ.044? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
E) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

… …      
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) O procedimento interno/norma foi seguido pelo 
analista? 
B) O procedimento necessita de ser atualizado?  

Íris Oliveira X     
A) Sim. 
A analista utiliza provetas em vez de frascos de extração de gordura tipo mojonnier. 
B) NA. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) Existem impressos associados ao método? 
B) Se existem impressos com cálculos 
automáticos, estes estão devidamente validados? 

DQ X     
A) Sim. IQ.23.2D Determinação de matéria gorda - Lácteos e ovos. 
B) Sim. Impresso IQ.23.2D validado em 21-04-2017. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Métodos que envolvem curvas de calibração: 

A) A curva de calibração cumpre com os critérios 
de aceitação definidos no procedimento PCQ.04 
Controlo da Qualidade?  
- O coeficiente de correlação tenha, no mínimo, 
dois noves (9) seguidos de um cinco (5). 
- A sua representação gráfica é uma reta. 
- O seu declive esteja dentro dos limites da 
respetiva carta de controlo. 
B) Foi cumprida a sequência de análise e os 
respetivos critérios de aceitação como definido no 
procedimento PCQ.04? 

… … … … … --- 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 
A) Qual o DPCS utilizado? 
B) Data de preparação e analista? 
C) A data de validade definida está de acordo 
com o definido no SOP-008 DPCS Chemistry? 
D) Os registos estão atualizados? 

Íris Oliveira; 
Erika 

 X     

A) Milk powder 
B) Preparação: 2018-06-11; Validade: 2018-06-18; Preparadora: Erika. 
C) Sim, semanalmente. 
D) Sim, verificado o IQ.213.0 Relatório - Tratamento de informação_ Controlo da preparação/validade DPCS. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria):- Condições ambientais dos 
espaços utilizados no laboratório (incluir SPA): 
A) Quais os equipamentos utilizados para 
monitorizar a temperatura e humidade? 

DQ X     

A1) 2018-06-11: SPA - Equipamento n.º 11J; Sala de balanças de FQ - Equipamento n.º 11W; Laboratório de FQ - 
Equipamento n.º11AA 
A2) 2018-06-14: Sala de balanças de FQ - Equipamento n.º 11W; Laboratório de FQ - Equipamento n.º 11AA 
A3) 2018-06-18: Sala de balanças de FQ - Equipamento n.º 11W; Laboratório de FQ - Equipamento n.º 11AA 
A4) 2018-06-19: Sala de balanças de FQ - Equipamento n.º 11W; Laboratório de FQ - Equipamento n.º 11AA 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Temperaturas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado? 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 

atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Íris 
Oliveira; Ana 

Martins; 
Mafalda 

Rodrigues 

X    

Estufa 14B 
A) Estufa 14B 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração e manutenção: PEQ.13.1 Estufas. Verificação: PCE.08.3 Medição e monitorização das 
temperaturas. 
F) Calibração: calibração efetuada a (102±1)ºC no dia 2018-03-05, certificado de calibração n.º ES-3881TP-18, emitido 
por EIA em 2018-03-12, apta em 2018-03-27. Próxima calibração em 2019-03. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-A - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.112.5 Carta de controlo (B) - Os registos encontram-se atualizados. 
G1) NA 
G2) NA 
H) Verificado o impresso IQ.35.1 Manutenção do equipamento - Última manutenção registada em 2018-05-07 - Os 
registos encontram-se atualizados. 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Sonda 86EL (associada à estufa 14B) 
A) Sonda 86EL 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) PCE.08.3 Medição e monitorização das temperaturas. 
F) NA. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) Sonda entrou ao serviço em 2018-05-22, pelo que ainda não foi verificada. 
G1) NA 
G2) NA. 
H) NA 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Temperaturas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado? 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 

H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Íris 
Oliveira; Ana 

Martins; 
Mafalda 

Rodrigues 

X    

Banho 9C 
A)Banho 9C 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração e manutenção: PEQ.05.3 Banhos. Verificação: PCE.08.3 Medição e monitorização das 
temperaturas. 
F) Calibração: calibração efetuada a (60±2)ºC e a (100±2)ºC no dia 2018-03-05, certificado de calibração n.º ES-
3879TP-18, emitido por EIA em 2018-03-12, apta em 2018-03-27. Próxima calibração em 2019-03. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-A - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.112.5 Carta de controlo (B) - Os registos encontram-se atualizados. 
G1) NA 
G2) NA 
H) Verificado o impresso IQ.35.1 Manutenção do equipamento - Última manutenção registada em 2018-05-07 - Os 
registos encontram-se atualizados. 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
SONDA 86CR (associada ao banho 9C) 

A) Sonda 86CR 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) PCE.08.3 Medição e monitorização das temperaturas. 
F) Sonda de referência utilizada na verificação da sonda 86CR: sonda 110H calibrada pelo EIA em 2016-09-02, 
certificado de calibração n.º 7056/16 emitido em 2016-09-02. Apto em 2016-09-13. Próxima calibração a 2017-09. E a 
sonda 110G calibrada pelo EIA em 2016-06-16, certificado de calibração n.º 4768/16 emitido em 2016-06-16. Apto em 
2016-06-29 
F1) NA. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2009-03-30. 
G) Equipamento verificado a (40±2)ºC e a (60±0,5)ºC  em 2017-05. Próxima verificação: 2018-05. 
G1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
G2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura  e IQ.260.1 Registos das verificações 
internas - Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
H) NA 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Volumes (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

Íris Oliveira; 
DQ 

X     

Proveta graduada de 100 mL 
A) Proveta graduada de 100 mL. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e verificação: PEQ.07.0 Material volumétrico de vidro. Manutenção: PGL.08.0 Gestão da sala de lavagem 
dos laboratórios de FQ e MIA. 
F) Verificado o certificado de lote n.º 0462. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Pipeta graduada de 10 mL 
A) Pipeta graduada de 10 mL. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e verificação: PEQ.07.0 Material volumétrico de vidro. Manutenção: PGL.08.0 Gestão da sala de lavagem 
dos laboratórios de FQ e MIA. 
F) Verificado o certificado de lote n.º 0504. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Volumes (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

Íris Oliveira; 
DQ 

X     

Pipeta volumétrica de 50 mL 
A) Pipeta volumétrica de 50 mL. 
B) NA. 
C) NA. 
D) Sim. 
E) Utilização e verificação: PEQ.07.0 Material volumétrico de vidro. Manutenção: PGL.08.0 Gestão da sala de lavagem 
dos laboratórios de FQ e MIA. 
F) Verificado o certificado de lote n.º 0503. 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 

utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Margarida 
Marques 

X     

Balança 38A 
A) Balança 38A. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2018-03-05, certificado n.º CL-3891MS-18, emitido em 2018-03-12. Apto em 2018-03-27. 
Próxima calibração a 2019-03. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-B - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.199.2B Verificação Interna de Balanças -Diário_Avaliação do dia 11 de junho - Registos 
atualizados.  
G1) NA 
G2) Sim, impresso IQ.199.2B Verificação Interna de Balanças - Diário. Validado em 2016-02-23. 
H) Equipamento limpo - ok. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Balança 2H 
A) Balança 2H. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2018-03-05, certificado n.º CL-3869MS-18, emitido em 2018-03-12. Apto em 2018-03-27. 
Próxima calibração a 2019-03. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-B - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.199.2B Verificação Interna de Balanças -Diário_Avaliação dos dias 14, 18 e 19 de junho - 
Registos atualizados.  
G1) NA 
G2) Sim, impresso IQ.199.2B Verificação Interna de Balanças - Diário. Validado em 2016-02-23. 
H) Equipamento limpo - ok. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Margarida 
Marques 

X    

Massa 135: 
A) Massa 135. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2018-05-17, certificado de calibração nº CL-9309MS-18 emitido em 2018-05-17. Apto em 
2018-04-06. Próxima calibração em 2018-10.  
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Massa 183: 
A) Massa 183. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração: PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-25, certificado de calibração nº CL-12716MS-17 emitido em 2017-10-25. Apto em 
2018-05-17. Próxima calibração em 2018-10.  
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Margarida 
Marques 

X    

Massa 76: 
A) Massa 76. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração:  PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-23, certificado de calibração nº CL-12717MS-17 emitido em 2017-10-23. Apto em 
2017-10-25. Próxima calibração em 2018-10.  
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Massa 75: 
A) Massa 75. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração:  PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-23, certificado de calibração nº CL-12719MS-17 emitido em 2017-10-23. Apto em 
2017-10-25. Próxima calibração em 2018-10.  
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Margarida 
Marques 

X    

Massa 68: 
A) Massa 68. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração:  PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-23, certificado de calibração nº CL-12718MS-17 emitido em 2017-10-23. Apto em 
2017-10-25. Próxima calibração em 2018-10.  
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Íris 
Oliveira; Erika; 
Isabel Pontes; 
Diana Sousa 

X     

Termohigrómetro 11J (SPA): 
A) Termohigrómetro 11J. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 20,7ºC e da humidade de 65% em 2018-06-11, no impresso IQ.100.7 Registo 
de temperatura e humidade. Os valores registados estão de acordo aos valores definidos no PEQ.15. 
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado pelo EIA 
em 2017-06-23, certificado n.º CL-7342TP-17, emitido em 2017-06-23. Apto em 2017-07-03. Próxima calibração a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (22,5±2,5)ºC em 2018-02. Próxima verificação: 2019-02. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Termohigrómetro 11W (Sala de pesagens): 

A) Termohigrómetro 11W. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 19,7ºC e da humidade de 50% em 2018-06-13, no impresso IQ100.7 Registo 
de temperatura e humidade. Foi verificado o registo da temperatura de20ºC e da humidade de 44% em 2018-06-14, no 
impresso IQ100.7 Registo de temperatura e humidade. Foi verificado o registo da temperatura de 21,6ºC e da humidade de 
43% em 2018-06-18, no impresso IQ100.7 Registo de temperatura e humidade. Foi verificado o registo da temperatura de 
23,5ºC e da humidade de 40% em 2018-06-19, no impresso IQ100.7 Registo de temperatura e humidade. Apesar da 
temperatura registada ser superior ao limite definido no PEQ.15 (22ºC) considera-se que esta diferença não é significativa. 
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado pelo EIA 
em 2017-06-23, certificado n.º CL-7342TP-17, emitido em 2017-06-23. Apto em 2017-07-03. Próxima calibração a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (20±2)ºC em 2018-02. Próxima verificação: 2019-02. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 

utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Íris 
Oliveira; Erika; 
Isabel Pontes; 
Diana Sousa 

X     

Termohigrómetro 11AA (Laboratório FQ): 
A) Termohigrómetro 11AA. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 19,7ºC e da humidade de 54% em 2018-06-13, no impresso IQ100.7 Registo 
de temperatura e humidade. Foi verificado o registo da temperatura de 19,7ºC e da humidade de 52% em 2018-06-14, no 
impresso IQ100.7 Registo de temperatura e humidade. Foi verificado o registo da temperatura de 21,3ºC e da humidade de 
49% em 2018-06-18, no impresso IQ100.7 Registo de temperatura e humidade. Foi verificado o registo da temperatura de 
23,3ºC e da humidade de 46% em 2018-06-19, no impresso IQ100.7 Registo de temperatura e humidade. Apesar da 
temperatura registada ser superior ao limite definido no PEQ.15 (22ºC) considera-se que esta diferença não é significativa. 
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado pelo EIA 
em 2017-06-23, certificado n.º CL-7342TP-17, emitido em 2017-06-23. Apto em 2017-07-03. Próxima calibração a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (20±2)ºC em 2017-12. Próxima verificação: 2018-12. 
H1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura e IQ.260.1 Registos das verificações internas - 
Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Hotte 44B 
A) Hotte 44B. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, verificação e manutenção ainda não se encontra definido no PEQ.33.0 Hottes, câmaras de fluxo laminar e 
anemómetro. 
F) NA. 
G) NA 
G1) NA 
G2) NA 
H) Verificado o impresso IQ.08.1 Verificação da velocidade do ar - Hottes e CFL - Resultados atualizados, mas não são 
aceitáveis na posição central - Náo conformidade registada NC 1137/Q/Mai2018. 
H1) NA. 
H2) Sim, impressos IQ.08.1 Verificação da velocidade do ar - Hottes e CFL. Validado em 2017-06-21. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric 
method (Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Íris 
Oliveira; Erika; 
Isabel Pontes; 
Diana Sousa 

X     

Anemómetro 131 
A) Anemómetro 131 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.38 Bomba de Vácuo.  
F) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Não foram verificados os registos relativos à verificação, pois até à data a câmara de fluxo laminar ainda não foi 
calibrada externamente. Neste sentido ainda não foi possível proceder à verificação do anemómetro 
H1) NA 
H2) NA 
I) Equipamento limpo - ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Conta-minutos 59H 
A) Conta-minutos 59H. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.09.0 Equipamentos metrólogos de contagem de tempo. 
F) NA. 
G) Cronómetro de referência utilizado na verificação do conta-minutos: cronómetro 58 calibrado pelo EIA em 2017-06-22, 
certificado n.º CL-7341TM-17, emitido em 2017-06-22. Apto em 2017-07-03. Próxima calibração a 2018-06.  

G1) NA 
G2) Não. 
H) Equipamento verificado a 30s e a 1min em 2018-05-17. Próxima verificação: 2019-05. 
H1)  Sim. Verificada a etiqueta IQ.222.0. 
H2)  NA. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric method 
(Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
A) Registos de controlo de: 
A1) Reagentes (IQ.197). 
A2) Soluções (IQ.210). 
A2.1) Data de preparação da solução. 
A2.2) Data de validade da solução. 
A2.3) Analista responsável pela preparação. 
A2.4) A etiqueta está atualizada? 
A3) A solução é padronizada? 
A3.1) Os registos estão atualizados? 
A3.1) Data de padronização. 
A3.2) Data de validade da padronização. 
A3.3) Analista responsável pela padronização. 
A3.4) A etiqueta está atualizada? 
A4) Consumíveis (IQ.198). 
B) Existem os certificados de lote? No caso de 

não existirem, estão pedidos no impresso IQ.139 
Pedido dos certificados de lote em falta? 

Íris Oliveira X     

A1) Foi evidenciado o controlo no impresso IQ.197.1 Controlo dos Reagentes dos seguintes reagentes:  
- Hidróxido de amónia (B5): Lote: 17F134025 
- Éter petróleo (D2): Lote: 18C054016 
- Éter dietílico (D8): Lote: H313 
- Etanol Absoluto (D9): Lote: 18C014022 
 
Solução álcool etílico a 96%: 
A2) NA. 
A2.1) 2018-06-11 
A2.2) 2018-06-15 
A2.3) Íris Oliveira 
A2.4) Sim. 
A3) Não. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4) NA. 
 
 
A4) NA. 
B) Foram verificados todos os certificados de lote. 

 

Validação do método  
A) Existe procedimento relativo à validação do 
método (VM)? Está atualizado (≤5 anos)?  
B) O procedimento interno está atualizado com 
os dados do VM? 

DQ X 
X 
(A) 

  
A) Não existe. 
B) NA. 

1226/Q/JU
N2018 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
A) N.º da amostra. 
B) N.º da lista de trabalho ou impresso utilizado 
para os cálculos. 
C) N.º do boletim analítico. 

DQ; Íris 
Oliveira 

X     
A) 2018/042504 
B) Impresso IQ.23.2D Determinação  de matéria gorda - Lácteos e ovos 
C) Boletim analítico n.º 46505/EGI/18 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric method 
(Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Lista de trabalho ou impresso: 
A) A lista de trabalho tem emendas não 
controladas? 
B) É garantida a rastreabilidade (método, data, 
analista, equipamentos)? 
C) Foi realizada uma amostra diária de controlo 
de processo (DPCS) na série de trabalho? Qual? 
D) Foram realizados duplicados de acordo com o 
definido no procedimento PCQ.04 Controlo da 
qualidade ("São realizadas em duplicado entre 5 
a 10% do total de análises")? 

Íris Oliveira X     

A) NA. 
B) Sim. 
C) Sim, Milk Powder (PR056-NOV17) 
D) Sim, nesta série de trabalho existiam duas amostras pela norma ISO 1211, tendo sido uma delas realizada em duplicado. 

 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 
A) O registo do resultado foi corretamente 
efetuado no Zeta? 
B) O  desvio padrão relativo (rsd) está de acordo 
com o definido no SOP.08?  No caso de ser 
superior ao definido, a não conformidade está 
registada e tratada? 
C) As não conformidades geradas por DPCS 
fora de limites/BIAS estão registadas e tratadas? 

Íris Oliveira   
X 
(A) 

  

A) Não, verificado no impresso IQ.106.0 Registo de resultados - ZETA. Resultado introduzido de 29,7579 g/100g, sendo o 
resultado obtido de 29,6579 g/100g. 
B) RSD=1,58%  identro do RSD definido no SOP008 (1%) 
C) NA. 

1227/Q/JU
N2018 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Transcrição dos resultados: 
A) O resultado final ou as variáveis foram 

devidamente transcritas para o sistema 
informático? 

Íris Oliveira X     A) Sim, não foram verificados erros de transcrição.  
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric method 
(Reference method) 

Data da auditoria: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 11, 14, 18 e 19 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC 

N
A 

Comentários 
Número 

NC 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Cálculos 
A) A fórmula de cálculo definida no LIMS ou no 
impresso está de acordo com a definida no 
procedimento/norma? 
A1) O resultado apresentado no boletim analítico 
está correto? 
B) O arredondamento e apresentação dos 
resultados estão de acordo com o definido no 
procedimento/norma? 

Íris Oliveira    X 

A) Sim. O cálculo é efetuado através da seguinte fórmula: 
wf=(((m1-m2) - (m3-m4) / m0) x 100 
Em que:  
- wf - Conteúdo em matéria gorda da amostra por g/100g 
- m0 - Massa, expressa em g, da toma 
- m1 - Massa, expressa em g, do meio de recolha de gordura e da matéria gorda extraída em 9.5.14 
- m2 - Massa, expressa em g, do meio de recolha de gordura 
- m3 - Massa, expressa em g, do meio de recolha de gordura usado no branco e qualquer matéria extraída em 9.5.14 
- m4 - Massa, expressa em g, do meio de recolha de gordura usado no branco 
 
A1) Sim.  
Replicado 1:   wf=(40,5972-40,1719)-(33,6408-33,6412)=4,1949 g/100g 
Replicado 2:   wf=(35,5635-35,1376)-(33,6408-33,6412)=4,2083 g/100g 
Média dos replicados= 4,2016 g/100g 
 
B) Sim, o resultado é expresso em g/100g com arredondamento às centésimas. 

 

Recursos humanos (PGQ.01): 
A documentação dos recursos humanos está 
atualizada? 
A1) IQ.24 Plano de formação inicial. 
A2) IQ.25 Descrição de funções. 
A3) Ficha de aptidão (médica). 
A4) Certificado de habilitações. 
A5) Curriculum vitæ (atualizado de dois em dois 
anos). 
A6) Certificados de participação em ações de 
formação. 
A7) IQ.59 Acordo de confidencialidade e normas 
éticas (renovado anualmente). 
A8) IQ.88 Tomada de conhecimento de 

documentos – Novos colaboradores. 
A9) IQ.26 Lista de competências. 
B) Existem registos da qualificação inicial? Em 

que data foi atribuída a competência à analista 
para realizar o ensaio? 

DQ X 

X(A1, 
A4, 
A5 e 
A7) 

  

A1) O impresso IQ.24 não se encontra assinado pela formanda.  
A2) Sim. 
A3) Sim. 
A4) Não foi evidenciado. 
A5) Não é evidenciado no currículo a sua data de atualização. 
A6) sim, verificados os 3 últimos certificados de formação: 2017-09-13, 2017-09-08 e 2017-09-05. 
A7) Apenas foi evidenciado o IQ.59 datado em 2016-10-03.  
A8) Sim. 
A9) Sim. 
B) Sim, verificados no impresso IQ.255.2 Matriz de qualificação inicial_Competências. Foi-lhe atribuída a competência em 
2018-05-07. 

1228/Q/JU
N2018 

Manutenção de competências: 
A) Existem duas participações por ano em 
ensaios de comparação interlaboratorial (ECI's) 
ou amostras cegas? 
B) As não conformidades geradas por ECI ou 
amostras cegas fora de limites estão registadas 
e tratadas? 

DQ X     
A) NA. 
B) NA. 

 

C - Conforme; NC - Não conforme; NA - Não aplicável 
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7.7. Anexo 7 - ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Part 1: Kjeldahl principle 

and crude protein calculation 

 

Resumo: A amostra é digerida com uma mistura de ácido sulfúrico concentrado e sulfato de potássio, usando como catalisador sulfato de cobre 

(II). O vapor do amoníaco libertado, com a adição em excesso do hidróxido de sódio, é destilado e, de seguida,  titulado com a solução padrão 

de ácido clorídrico. O azoto é calculado a partir da quantidade de amoniaco produzido. 

Tabela 10. Relatório de auditoria ao método ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen content-1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

 
 

RELATÓRIO 
AUDITORIA 
TÉCNICA - 
QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Controlo documental: 
Procedimento interno 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) Existe em suporte papel? Revisão?  
C) Está devidamente controlado? 

--- --- --- --- ---   

Controlo documental: 
Norma: 
A) Existe em suporte eletrónico? Revisão?  
B) A revisão utilizada está em vigor? 
C) Está devidamente controlada? 

DQ X     
A) Sim. ISO 8968-1:2014 
B) Sim. Verificado no site da ISO. 
C) Sim, controlada no impresso IQ.148.1 Índice - Laticínios - Normas várias . 

  

Controlo documental: 
A) O analista tem uma cópia do procedimento 
interno/norma? 
B) A cópia utilizada corresponde ao método em 
vigor? 
C) A cópia está devidamente controlada/registada 
no impresso IQ.11 Fotocópias de documentos 
originais? 

DQ; Fátima 
Santos 

X     
A) Sim. Cópia controlada em 2016-12-02 pela Liliana. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.11.6 - Cópia registada em 2016-12-02 pela Liliana. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) N.º da amostra. 

Fátima Santos      X A) 2018/051959   
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Preparação da amostra 
- No dia da auditoria presencial: 
A) Temperatura de acondicionamente da amostra 
antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
B) A preparação foi realizada de acordo com o 
definido no procedimento PAFQ.044 Métodos de 
preparação das amostras para análise? O 
procedimento necessita de ser atualizado? 
C) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
D) A preparação foi devidamente rastreada no 

impresso IQ.269 Registo da preparação de 
amostras - SPA - Química? 
E) Foi utilizado um banho na preparação da 

amostra? Qual? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

… … … … …  … 

Preparação da amostra 
- Dia diferente do da auditoria presencial: 
A) A preparação foi devidamente rastreada no 
impresso IQ.269? 
B) Foi utilizado um banho na preparação da 

amostra? Qual? 
C) Temperatura de acondicionamente da amostra 

antes da preparação? Ambiente, refrigeração ou 
congelação?  
D) A metodologia para a preparação deste tipo de 
amostra encontra-se definida no procedimento 
PAFQ.044? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
E) A metodologia de preparação definida no 
procedimento PAFQ.044 está de acordo com a 
metodologia definida na norma ou procedimento 
interno? O procedimento necessita de ser 
atualizado? 
F) A amostra depois de preparada foi guardada 
no frigorífico? Qual? 

Isabel, DQ X 
X 

(E) 
  

A) Sim. Verificado o impresso IQ.269.2 - Preparada pela Isabel, no dia 2018-06-21 
B)  Sim, o banho 9E. 
C) Temperatura ambiente. 
D) Sim, a amostra foi preparada segundo o parágrafo 6.6.1.2 do PAFQ.044.  Não necessita de ser atualizado. 
E) Não. A norma define que a amostra deve ir a um banho a uma temperatura de (39±1)ºC, no entanto o PAFQ.044 
define a temperatura de (40±2)ºC. 
F) Sim, no frigorífico 152C. 

1234/Q/JU
L2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) O procedimento interno/norma foi seguido pelo 
analista? 
B) O procedimento necessita de ser atualizado?  

Fátima Santos X     
A) Sim. 
B) NA. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
A) Existem impressos associados ao método? 
B) Se existem impressos com cálculos 

automáticos, estes estão devidamente validados? 

DQ X     

A) Sim, impresso IQ.124.0D Padronização do ácido clorídrico, impresso IQ.281.0A Verificação analítica - Digestor - 
Triptofano, IQ.281.0B Verificação analítica - Digestor - Triptofano - Confirmação. 
Nesta série de trabalho foi utilizada a lista de trabalho nº 2018/023207.  
B) IQ.124.0D validado em 2015-09-03, IQ.281.0A e IQ.281.0B validados em 2014-02-17. 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Métodos que envolvem curvas de calibração: 
A) A curva de calibração cumpre com os critérios 
de aceitação definidos no procedimento PCQ.04 
Controlo da Qualidade?  
- O coeficiente de correlação tenha, no mínimo, 
dois noves (9) seguidos de um cinco (5). 
- A sua representação gráfica é uma reta. 
- O seu declive esteja dentro dos limites da 
respetiva carta de controlo. 
B) Foi cumprida a sequência de análise e os 
respetivos critérios de aceitação como definido no 
procedimento PCQ.04? 

… … … … … --- 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 
A) Qual o DPCS utilizado? 
B) Data de preparação e analista? 
C) A data de validade definida está de acordo 
com o definido no SOP-008 DPCS Chemistry? 
D) Os registos estão atualizados? 

Fátima Sousa; 
Erika 

X     

A) Milk powder 
B) Preparação: 2018-06-25; Validade: 2018-07-02; Preparadora: Erika. 
C) Sim, semanalmente. 
D) Sim, verificado o IQ.213.0 Relatório - Tratamento de informação_ Controlo da preparação/validade DPCS. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários Número NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria):- Condições ambientais dos 
espaços utilizados no laboratório (incluir 
SPA): A) Quais os equipamentos utilizados para 
monitorizar a temperatura e humidade? 

DQ X     
A1) 2018-06-21SPA - Equipamento n.º 11J 
A2) 2018-06-28Sala de balanças de FQ - Equipamento n.º 11WLaboratório de FQ - Equipamento n.º 11AA 
A3) 2018-06-29Laboratório de FQ - Equipamento n.º 11AA 

  

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Temperaturas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado? 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e 
manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 

atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 

H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Isabel; 
Célia 

Almeida; 
Lara 

Pimentel 

X 
X 

(G,Banho 
9E) 

  

Banho 9E 

A) Banho 9E 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração e manutenção: PEQ.05.3 Banhos. Verificação: PCE.08.3 Medição e monitorização das 
temperaturas. 
F) Calibração: calibração efetuada a (40±1,0)ºC no dia 2018-05-07, certificado de calibração n.º ES-38798226TP-
18, emitido por EIA em 2018-05-14, apto em 2018-06-04. Próxima calibração em 2019-05. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-A - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.112.5 Carta de controlo (B) - Os registos encontram-se desatualizados - último registo 
em 2018-06-11. 
G1) NA 
G2) NA 
H) Verificado o impresso IQ.35.1 Manutenção do equipamento - Última manutenção registada em 2018-05-21. 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
SONDA 86EX (associada ao banho 9E) 
A) Sonda 86EX 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) PCE.08.3 Medição e monitorização das temperaturas. 
F)  NA 
F1) NA. 
F2) NA 
G) Como este equipamento foi colocado ao serviço no dia 20-06-2018, na data da auditoria ainda não existiam 
registos de verificação. 
G1) NA 
G2) NA 
H) NA 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não.  

1235/Q/JUL2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen content - 
Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 
auditada 

(s) 
C NC NA Comentários Número NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Temperaturas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado? 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado 
no impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e 
manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 

atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Isabel; 
Célia 

Almeida; 
Lara 

Pimentel 

X 
X 

(G,Banho 
9E) 

  

Frigorífico 152C 
A) Frigorífico 152C 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e manutenção: PEQ.14.1 Frigoríficos; Verificação: PCE.08.3 Medição e monitorização das temperaturas. 
F) NA 
F1) NA 
F2) NA 
G) Verificado o impresso IQ.111.5 Carta de controlo (A) - Os registos encontram-se atualizados. 
G1) NA 
G2) NA 
H) Verificado o impresso IQ.35.1 Manutenção do equipamento - Última manutenção registada em 2018-06-19 - Os 
registos encontram-se atualizados. 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
SONDA 191O (associada ao frigorífico 152C) 
A) Sonda 191O 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) PCE.08.3 Medição e monitorização das temperaturas. 
F)  Sonda de referência utilizada na verificação da sonda 191O: sonda 102D calibrada pelo EIA em 2017-10-26, 
certificado de calibração n.º CL-12714TP-17 emitido em 2017-10-26. Apto em 2017-11-06. Próxima calibração a 2018-
10.  
F1) NA. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2009-03-30. 
G) Equipamento verificado a (5±3)ºC  em 2018-02. Próxima verificação: 2019-02. 
G1) Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1.  
G2)  Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura  e IQ.260.1 Registos das verificações 
internas - Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
H) NA 
H1) NA 
I) Sim. 
I1) Não. 

1235/Q/JUL2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen content - 
Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 
auditada 

(s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Volumes (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado 
no impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e 
manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 

atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Fátima 
Santos 

X     

Dispensador 30mL (49D)  
A) Dispensador 49D 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, verificação e manutenção: PEQ.27.1 Dispensadores. 
F) NA 
F1) NA. 
F2) NA. 
G) Verificado o impresso IQ.227.5 Verificação dos dispensadores - FQ e MIA - Registo efetuado no dia da auditoria. 
G1) NA. 
G2) Sim, impresso IQ.227.5 validado em 2017-06-21. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 

Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 

verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 

atualizado? 

DQ; Margarida 
Marques 

X     

BALANÇA 38A 

A) Balança 38A. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção:  PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2018-03-05, certificado n.º CL-3891MS-18, emitido em 2018-03-12. Apto em 2018-03-27. 
Próxima calibração a 2019-03. 
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Sim. Impresso IQ.113.1-B - Validado em 2009-03-30. 
G) Verificado o impresso IQ.199.2B Verificação Interna de Balanças -Diário_Avaliação do dia 26 de junho - Registos 
atualizados.  
G1) NA 
G2) Sim, impresso IQ.199.2B Verificação Interna de Balanças - Diário. Validado em 2016-02-23. 
H) Equipamento limpo - ok. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Massa 76: 
A) Massa 76. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração:  PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-23, certificado de calibração nº CL-12717MS-17 emitido em 2017-10-23. Apto em 
2017-10-25. Próxima calibração em 2018-10.  
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no dia 
da auditoria): 
- Massas (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e manutenção? 
F) Registos relativos à calibração. 
F1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
F2) Existem impressos com cálculos automáticos? 
Estão devidamente validados? 
G) Registos relativos à verificação. 
G1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à manutenção. 
H1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?  
I1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Margarida 
Marques 

X     

Massa 75: 

A) Massa 75. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração:  PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-23, certificado de calibração nº CL-12719MS-17 emitido em 2017-10-23. Apto em 
2017-10-25. Próxima calibração em 2018-10.  
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
 
Massa 68: 
A) Massa 68. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização e calibração:  PEQ.36.2 Instrumentos de Pesagem 
F) Calibrada pelo EIA em 2017-10-23, certificado de calibração nº CL-12718MS-17 emitido em 2017-10-23. Apto em 
2017-10-25. Próxima calibração em 2018-10.  
F1) Sim, verificada a etiqueta IQ.146.3. 
F2) Não, a aceitação da calibração externa é realizada no próprio certificado. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) NA. 
H1) NA. 
I) Sim. 
I1) Não. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários Número NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e 
manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 

atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Fátima 
Sousa; 

Isabel Silva; 
Isabel 

Pontes; 
Diana Sousa 

X 
X (J, J1 - 
Destilador 
50B) 

  

Termohigrómetro 11J (SPA): 
A) Termohigrómetro 11J. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 24,9ºC e da humidade de 50% em 2018-06-21, no impresso IQ.100.7 
Registo de temperatura e humidade.  Os valores registados estão de acordo aos valores definidos no PEQ.15 
(temperatura: 20ºC a 25ºC; humidade: 40 a 70%). 
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado 
pelo EIA em 2017-06-23, certificado n.º CL-7342TP-17, emitido em 2017-06-23. Apto em 2017-07-03. Próxima 
calibração a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (22,5±2,5)ºC em 2018-02. Próxima verificação: 2019-02. 
H1)  Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura  e IQ.260.1 Registos das verificações 
internas - Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Termohigrómetro 11W (Sala de pesagens): 
A) Termohigrómetro 11W. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 21,3ºC e da humidade de 47% em 2018-06-28, no impresso IQ100.7 
Registo de temperatura e humidade.  Os valores registados estão de acordo aos valores definidos no PEQ.15 
(temperatura: 18ºC a 22ºC; humidade: 40 a 70%). 
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado 
pelo EIA em 2017-06-23, certificado n.º CL-7342TP-17, emitido em 2017-06-23. Apto em 2017-07-03. Próxima 
calibração a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (20±2)ºC em 2018-02. Próxima verificação: 2019-02. 
H1)  Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura  e IQ.260.1 Registos das verificações 
internas - Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 

1236/Q/JUL2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários Número NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 

utilização, calibração, verificação e 
manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Fátima 
Sousa; 

Isabel Silva; 
Isabel 

Pontes; 
Diana Sousa 

X 
X (J, J1 - 
Destilador 
50B) 

  

Termohigrómetro 11AA (Laboratório FQ): 
A) Termohigrómetro 11AA. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, calibração, verificação e manutenção: PEQ.15.2 Controlo da Temperatura e da Humidade 
F) Foi verificado o registo da temperatura de 20,7ºC e da humidade de 58% em 2018-06-28, no impresso IQ100.7 
Registo de temperatura e humidade. Foi verificado o registo da temperatura de 22,8ºC e da humidade de 54% em 
2018-06-29, no impresso IQ100.7 Registo de temperatura e humidade.  Apesar da temperatura registada ser 
superior ao limite definido no PEQ.15 (22ºC) considera-se que esta diferença  não é significativa. 
G) Termohigrómetro de referência utilizado na verificação do termohigrómetro 11J: termohigrómetro 57 calibrado 
pelo EIA em 2017-06-23, certificado n.º CL-7342TP-17, emitido em 2017-06-23. Apto em 2017-07-03. Próxima 
calibração a 2018-06.  
G1) NA. 
G2) Sim. Impresso IQ.113.1-D - Validado em 2016-07-28. 
H) Equipamento verificado a (20±2)ºC em 2017-12. Próxima verificação: 2018-12. 
H1)  Sim. Verificada a etiqueta IQ.259.1. 
H2) Sim, impressos IQ.259.1 Verificação interna – Sondas de temperatura  e IQ.260.1 Registos das verificações 
internas - Temperaturas. Validados em 2017-01-17. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Hotte 44G 
A) Hotte 44G. 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, verificação e manutenção - PEQ.33.0 Hottes, câmaras de fluxo laminar e anemómetro. 
F) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Verificado o impresso IQ.08.1 Verificação da velocidade do ar - Hottes e CFL - verificação realizada em 2018-
05-09 - resultados aceitáveis. 
H1) NA. 
H2) Sim, impressos IQ.08.1 Verificação da velocidade do ar - Hottes e CFL. Validado em 2017-06-21. 
I) NA. 
I1) NA. 
J) O procedimento PEQ.33 não contempla a utilização da hotte 44G - Náo conformidade registada NC 
1220/Q/JUN2018 
J1) Sim, o PEQ.33. 

1236/Q/JUL2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários Número NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e 
manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Fátima 
Sousa; 

Isabel Silva; 
Isabel 

Pontes; 
Diana Sousa 

X 
X (J, J1 - 
Destilador 
50B) 

  

Anemómetro 131 

A) Anemómetro 131 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, verificação e manutenção - PEQ.33.0 Hottes, câmaras de fluxo laminar e anemómetro.  
F) NA. 
G) NA. 
G1) NA. 
G2) NA. 
H) Não foram verificados os registos relativos à verificação, pois até à data a câmara de fluxo laminar ainda não foi 
calibrada externamente. Neste sentido ainda não foi possível proceder à verificação do anemómetro. 
H1) NA 
H2) NA 
I)  Equipamento limpo - ok. 
I1) NA. 
J) Sim. 
J1) Não. 
 
Digestor 118A 
A) Digestor 118A 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, verificação e manutenção: PEQ.75.2 Digestor de proteínas. 
F) NA. 
G) NA  
G1) NA 
G2) NA 

H)  Verificado o impresso IQ.281.0B Verificação analítica - Digestor - Triptofano - Confirmação - O ensaio realizado 
no dia 2018-06-28 era uma confirmação do dia 2018-04-25. Resultado não aceitável na posição 15. Foi possível 
constatar no impresso IQ.176.4A Verificação analítica - Digestor que a verificação efetuada em 2018-06 nesta 
posição, com a acetanilida foi aceitável (rendimento de 100.2%). 
H1) NA 
H2) Sim, impresso IQ.281A e IQ.281B validados em 2014-02-17. 
I) NA 
I1) NA 
J) Sim. 
J1) Não. 

1236/Q/JUL2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários Número NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
- Outros (inclui equipamentos SPA):  
A) Equipamento utilizado. 
B) Existe etiqueta de identificação? 
C) O registo do equipamento está atualizado no 
impresso IQ.13 Ficha de registo do 
equipamento? 
D) É utilizado o equipamento adequado? 
E) Qual(is) o(s) procedimento(s) relativo(s) à 
utilização, calibração, verificação e 
manutenção? 
F) Registos relativos à utilização. 
G) Registos relativos à calibração. 
G1) Existe etiqueta relativa à calibração? Está 
atualizada? 
G2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
H) Registos relativos à verificação. 
H1) Existe etiqueta relativa à verificação? Está 
atualizada? 
H2) Existem impressos com cálculos 
automáticos? Estão devidamente validados? 
I) Registos relativos à manutenção. 
I1) Existem impressos com cálculos 

automáticos? Estão devidamente validados? 
J) As operações de utilização, calibração, 
verificação e manutenção são efetuadas de 
acordo com o(s) procedimento(s) em vigor?   
J1) Algum procedimento necessita de ser 
atualizado? 

DQ; Fátima 
Sousa; 

Isabel Silva; 
Isabel 

Pontes; 
Diana Sousa 

X 
X (J, J1 - 
Destilador 
50B) 

  

Destilador 50B 
A) Destilador 50B 
B) Sim. 
C) Sim, verificado o impresso IQ.13.3. 
D) Sim. 
E) Utilização, verificação e manutenção: PEQ.34.2 Destilador de proteínas.  
G) NA 
G1) NA 
G2) NA 
H)  Verificado o impresso IQ.264.0A Verificação analítica destilador  - Resultados atualizados e aceitáveis (última 
verificação realizada em 22-06-2018) 
H1) NA 
H2) Sim, impressos IQ.264A e IQ.264B validados em 2013-04-08. 
I) NA 
I1) NA 
J) Não. O procedimento PEQ.34.0 não contempla na utilização o novo equipamento 50B Kjeltec 8400. 
J1) Sim, o PEQ.34. 

1236/Q/JUL2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 
auditada 

(s) 
C NC 

N
A 

Comentários 
Número 

NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
A) Registos de controlo de: 
A1) Reagentes (IQ.197). 
A2) Soluções (IQ.210). 
A2.1) Data de preparação da solução. 
A2.2) Data de validade da solução. 
A2.3) Analista responsável pela preparação. 
A2.4) A etiqueta está atualizada? 
A3) A solução é padronizada? 
A3.1) Os registos estão atualizados? 
A3.1) Data de padronização. 
A3.2) Data de validade da padronização. 
A3.3) Analista responsável pela padronização. 
A3.4) A etiqueta está atualizada? 
A4) Consumíveis (IQ.198). 
B) Existem os certificados de lote? No caso de 
não existirem, estão pedidos no impresso IQ.139 
Pedido dos certificados de lote em falta? 

Fátima 
Santos 

X 

X(A2.2 
e A2.4 
- Ácido 
Bórico
, HCl e 
NaOH
) 

  

A1)  Foi evidenciado o controlo no impresso IQ.197.1 Controlo dos Reagentes dos seguintes reagentes:  
- Kjelhabs (C6): Lote: 138312 
- Ácido Sulfúrico (H6): Lote: I0710 
- Alaranjado de metilo (E1): Lote: BCBQ9600V 
- Ácido Bórico (A11): Lote: 17A274109 
- Ácido Clorídrico (H7): Lote: 17L134014 
- Hidróxido de sódio (B4): Lote: 17A234141 
- Vermelho de metilo (E3): Lote: 10206231 
- Carmim indigo (E9): Lote: 10179947 
- Verde de bromocresol (E10): Lote: 10186406 
- Carbonato de sódio anidro (C36): Lote: H0870 
- Etanol absoluto (D9): Lote: 18C014022 
 
Solução verde de bromocresol 

A2)  Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2018-05-03 
A2.2) 2018-08-03 
A2.3) Fátima Santos 
A2.4) Sim. 
A3) Não. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4)  NA. 
 
Solução vermelho de metilo 
A2)  Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2018-05-22 
A2.2) 2018-08-22 
A2.3) Fátima Santos 
A2.4) Sim. 
A3) Não. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4)  NA. 
 

1237/Q/JU
L2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 
auditada 

(s) 
C NC 

N
A 

Comentários 
Número 

NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
A) Registos de controlo de: 
A1) Reagentes (IQ.197). 
A2) Soluções (IQ.210). 
A2.1) Data de preparação da solução. 

A2.2) Data de validade da solução. 
A2.3) Analista responsável pela preparação. 
A2.4) A etiqueta está atualizada? 
A3) A solução é padronizada? 
A3.1) Os registos estão atualizados? 
A3.1) Data de padronização. 
A3.2) Data de validade da padronização. 
A3.3) Analista responsável pela padronização. 
A3.4) A etiqueta está atualizada? 
A4) Consumíveis (IQ.198). 
B) Existem os certificados de lote? No caso de 
não existirem, estão pedidos no impresso IQ.139 
Pedido dos certificados de lote em falta? 

Fátima 
Santos 

X 

X(A2.2 
e A2.4 
- Ácido 
Bórico
, HCl e 
NaOH
) 

  

Ácido Bórico 1% 
A2)  Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2018-06-22 
A2.2) Não evidenciado. 
A2.3) Fátima Santos 
A2.4) Não. Não foi evidenciada a etiqueta no bidão. 
A3) Não. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4)  NA. 
 
NaOH 40% 
A2)  Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2018-06-22 
A2.2) Não evidenciado. 
A2.3) Fátima Santos 
A2.4) Não. Não foi evidenciada a etiqueta no bidão. 
A3) Não. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4)  NA. 
 
HCl 0,1N 
A2)  Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2018-06-22 
A2.2) Não evidenciado 
A2.3) Fátima Santos 
A2.4) Não. Não foi evidenciada a etiqueta no frasco. 
A3) Sim, verificada a padronização no impresso IQ.124.0D Padronização do Ácido Clorídrico. 
A3.1) 2018-06-27 
A3.2) 2018-07-04 
A3.3) Fátima Santos 
A3.4) Sim. 
 

1237/Q/JU
L2018 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 
auditada 

(s) 
C NC 

N
A 

Comentários 
Número 

NC 

Auditoria presencial (amostra analisada no 
dia da auditoria): 
A) Registos de controlo de: 
A1) Reagentes (IQ.197). 
A2) Soluções (IQ.210). 
A2.1) Data de preparação da solução. 
A2.2) Data de validade da solução. 
A2.3) Analista responsável pela preparação. 
A2.4) A etiqueta está atualizada? 
A3) A solução é padronizada? 
A3.1) Os registos estão atualizados? 
A3.1) Data de padronização. 
A3.2) Data de validade da padronização. 
A3.3) Analista responsável pela padronização. 
A3.4) A etiqueta está atualizada? 
A4) Consumíveis (IQ.198). 
B) Existem os certificados de lote? No caso de 
não existirem, estão pedidos no impresso IQ.139 
Pedido dos certificados de lote em falta? 

Fátima 
Santos 

X 

X(A2.2 
e A2.4 
- Ácido 
Bórico
, HCl e 
NaOH
) 

  

Carmen indigo alaranjado de metilo 
A2)  Verificado o IQ.210.2-Controlo de Preparação de Soluções/Placas de TLC-Registo atualizado. 
A2.1) 2018-06-27 
A2.2) 2018-09-27 
A2.3) Fátima Santos 
A2.4) Sim. 
A3) Não. 
A3.1) NA. 
A3.2) NA. 
A3.3) NA. 
A3.4)  NA. 
 
A4) NA. 
B) Foram verificados todos os certificados de lote, com exceção do Kjelhabs, mas o certificado de lote foi pedido a 2018-06-
21 por Fátima Santos. 

1237/Q/JU
L2018 

Validação do método  
A) Existe procedimento relativo à validação do 
método (VM)? Está atualizado (≤5 anos)?  
B) O procedimento interno está atualizado com 
os dados do VM? 

DQ   X (A)   
A) Não existe. 
B) NA. 

1238/Q/JU
L2018 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
A) N.º da amostra. 
B) N.º da lista de trabalho ou impresso utilizado 

para os cálculos. 
C) N.º do boletim analítico. 

DQ; Fátima 
Santos 

X     

A) 2018/049327 
B) Lista de Trabalho n.º 2018/022213 
C) Boletim analítico n.º 54102/EGI/18 
 
Nota: foi auditado na amostra 2017/106840 os cálculos e apresentação dos resultados para a determinação de azoto. Toda a 
restante auditoria vertical foi realizada na amostra2018/049327, determinação de proteína. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC NA Comentários 

Número 
NC 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Lista de trabalho ou impresso: 
A) A lista de trabalho tem emendas não 
controladas? 
B) É garantida a rastreabilidade (método, data, 
analista, equipamentos)? 
C) Foi realizada uma amostra diária de controlo 
de processo (DPCS) na série de trabalho? Qual? 
D) Foram realizados duplicados de acordo com o 
definido no procedimento PCQ.04 Controlo da 
qualidade ("São realizadas em duplicado entre 5 
a 10% do total de análises")? 

Fátima 
Santos 

X X(B)   

A) Sim, nas amostras 49321 e 49325 existem emendas que estão rubricadas, mas não datadas. 
B) Não é garantida a rastreabilidade dos equipamentos utilizados. 
C) Sim, Milk Powder (PR056-NOV17) 
D) Sim, nesta lista de trabalho foi realizado 1 duplicado. 

1239/Q/JU
L2018 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Daily Process Control Samples (DPCS): 
A) O registo do resultado foi corretamente 
efetuado no Zeta? 
B) O  desvio padrão relativo (rsd) está de acordo 
com o definido no SOP.08?  No caso de ser 
superior ao definido, a não conformidade está 
registada e tratada? 
C) As não conformidades geradas por DPCS 
fora de limites/BIAS estão registadas e tratadas? 

Fátima 
Santos 

X     
A) Sim, verificado no impresso IQ.106.0 Registo de resultados - ZETA (resultado inserido no dia 2018-06-22).  
B) RSD=1,08%  dentro do RSD definido no SOP008 (<=2%) 
C) NA. 

  

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Transcrição dos resultados: 
A) O resultado final ou as variáveis foram 

devidamente transcritas para o sistema 
informático? 

Fátima 
Santos 

X     A) Sim, não foram verificados erros de transcrição.  
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC 

N
A 

Comentários 
Número 

NC 

Auditoria vertical (amostra com ensaio 
concluído): 
- Cálculos 
A) A fórmula de cálculo definida no LIMS ou no 
impresso está de acordo com a definida no 
procedimento/norma? 
A1) O resultado apresentado no boletim analítico 
está correto? 
B) O arredondamento e apresentação dos 
resultados estão de acordo com o definido no 
procedimento/norma? 

 X     

AMOSTRA 2017/160840 - AZOTO 
A) Sim. O cálculo de azoto é efetuado através da seguinte fórmula: 
wn=(1,4007x(Vs-Vb)xMt)/m 
Em que:  
- wn - Teor de azoto da amostra, expresso em g/100g. 
- Vs - Volume de HCl usado na determinação em 9.2.2.3, expresso em mL. 
- Vb - Volume de HCl usado no branco em 9.3, expresso em mL. 
- Mt - concentração molar da solução de HCl, expressa com 4 casas decimais. 
- m - Massa da toma, expressa em g. 
 
A1) Replicado 1 
wn=(1,4007x31,9577x0,1005)/1,3711=3,281 g/100g 
 
B)  Sim, o resultado é expresso em g/100g com arredondamento a 3 casas decimais. 
 
AMOSTRA 2018/049327 - PROTEÍNA 

A) Sim. O cálculo de proteína bruta é efetuado através da seguinte fórmula: 
wp=wnx6,38 
Em que:  
- wp - Teor de proteína bruta da amostra em g/100g 
- wn - Teor de azoto da amostra em g/100g 
 
A1) Sim 
Replicado 1 
wp=12,1761x6,38=77,68 g/100g 
Replicado 2 
wp=12,1223x6,38=77,34 g/100g 
Média dos replicados=77,51 g/100g 
 
B)  Sim, o resultado é expresso em g/100g com arredondamento a duas casas decimais. 
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RELATÓRIO AUDITORIA TÉCNICA - QUÍMICA 

Método: ISO 8968-1 Milk and milk products - Determination of nitrogen 
content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 

Data da auditoria: 28 e 29 de Junho 

Auditor(a): Liliana Silva e Diana Gonçalves 

Data da elaboração do relatório: 29 de Junho 

ITEM 
Pessoa (s) 

auditada (s) 
C NC 

N
A 

Comentários 
Número 

NC 

Recursos humanos (PGQ.01): 
A documentação dos recursos humanos está 
atualizada? 
A1) IQ.24 Plano de formação inicial. 
A2) IQ.25 Descrição de funções. 
A3) Ficha de aptidão (médica). 
A4) Certificado de habilitações. 
A5) Curriculum vitæ (atualizado de dois em dois 
anos). 
A6) Certificados de participação em ações de 
formação. 
A7) IQ.59 Acordo de confidencialidade e normas 
éticas (renovado anualmente). 
A8) IQ.88 Tomada de conhecimento de 
documentos – Novos colaboradores. 
A9) IQ.26 Lista de competências. 
B) Existem registos da qualificação inicial? Em 
que data foi atribuída a competência à analista 
para realizar o ensaio? 

DQ X     

A1) Sim. 
A2) Sim 
A3) Sim de 2016-09-14 (no ano de 2017 a analista não foi avaliado pelo médico por se encontrar em licença de 
maternidade). 
A4) Sim. 
A5) Sim. 
A6) Última formação: 2018-04-18 
A7) IQ.59 datado em 2016-06-02 (no ano de 2017 a analista não assinou o IQ.59 por se encontrar em licença de 
maternidade) .  
A8) Sim. 
A9) Sim. 
B) Sim, verificado no impresso IQ.255.2 Matriz de qualificação inicial_Competências. A analista foi requalificada, após a 
licença de maternidade em 2018-03-09. 

 

Manutenção de competências: 
A) Existem duas participações por ano em 
ensaios de comparação interlaboratorial (ECI's) 
ou amostras cegas? 
B) As não conformidades geradas por ECI ou 
amostras cegas fora de limites estão registadas 
e tratadas? 

DQ X     
A) Sim. Participação em 2017/01 nos ECI LGC_59 (amostra n.º 2017/005680) e Bipea dietéticos (amostra n.º 2017/000862) - 
ambos os resultados aceitáveis. 
B) NA. 

 

C - Conforme; NC - Não conforme; NA - Não aplicável 

 


