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Certifica-se que o Sistema de Gestão da:

LABELEC - Estudos, 
Desenvolvimento e Actividades 
Laboratoriais, S.A
Rua Particular à Rua Cidade de Goa, 2, 2685-038 Sacavém, Portugal

foi aprovado pelo LRQA de acordo com as seguintes normas:

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
Números de Aprovação: ISO 14001 – 0030376, ISO 9001 – 0030377, ISO 45001 – 0030378

Este certificado só é válido junto com a folha anexa do mesmo número que lista os locais a que esta aprovação é aplicável.

O âmbito desta aprovação é aplicável a:

Prestação de serviços de ensaios laboratoriais e no local nas seguintes áreas - Ensaios a equipamentos e sistemas elétricos; 
Diagnóstico de transformadores de potência e equipamento de corte e manobra (MAT, AT e MT); Análises de óleos lubrificantes e 
isolantes; Análises papel isolante de transformadores de potência; Calibração de equipamentos no domínio elétrico; Ensaios 
eletromecânicos e climáticos; Monitorização da qualidade da energia; Ensaios termográficos terrestres e inspeções aéreas de 
linhas elétricas; Ensaios a contadores de energia elétrica; Auditorias a sistemas de contagem de energia elétrica; Prestação de 
serviços de qualificação e inspeções técnicas de equipamentos; Consultoria na área da Energia e realização de estudos de redes 
e equipamentos dos sistemas de energia elétrica; Prestação de serviços laboratoriais para a colheita e análise físico química e 
biológica de diferentes tipos de águas; Caracterização de sedimentos, resíduos e combustíveis; avaliação da qualidade ecológica 
de rios, albufeiras e lagos
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Localização Atividades

Rua Particular à Rua Cidade de Goa, 2,
2685-038 Sacavém, Portugal

ISO 14001:2015
Prestação de serviços de ensaios laboratoriais e no local 
nas seguintes áreas - Ensaios a equipamentos e 
sistemas elétricos; Diagnóstico de transformadores de 
potência e equipamento de corte e manobra (MAT, AT e 
MT); Análises de óleos lubrificantes e isolantes; Análises 
papel isolante de transformadores de potência; 
Calibração de equipamentos no domínio elétrico; Ensaios
eletromecânicos e climáticos; Monitorização da qualidade
da energia; Ensaios termográficos terrestres e inspeções 
aéreas de linhas elétricas; Ensaios a contadores de 
energia elétrica; Auditorias a sistemas de contagem de 
energia elétrica; Prestação de serviços de qualificação e 
inspeções técnicas de equipamentos; Consultoria na 
área da Energia e realização de estudos de redes e 
equipamentos dos sistemas de energia elétrica; 
Prestação de serviços laboratoriais para a colheita e 
análise físico química e biológica de diferentes tipos de 
águas; Caracterização de sedimentos, residuos e 
combustíveis; avaliação da qualidade ecológica de rios, 
albufeiras e lagos.

ISO 9001:2015
Prestação de serviços de ensaios laboratoriais e no local 
nas seguintes áreas - Ensaios a equipamentos e 
sistemas elétricos; Diagnóstico de transformadores de 
potência e equipamento de corte e manobra (MAT, AT e 
MT); Análises de óleos lubrificantes e isolantes; Análises 
papel isolante de transformadores de potência; 
Calibração de equipamentos no domínio elétrico; Ensaios
eletromecânicos e climáticos; Monitorização da qualidade
da energia; Ensaios termográficos terrestres e inspeções 
aéreas de linhas elétricas; Ensaios a contadores de 
energia elétrica; Auditorias a sistemas de contagem de 
energia elétrica; Prestação de serviços de qualificação e 
inspeções técnicas de equipamentos; Consultoria na 
área da Energia e realização de estudos de redes e 
equipamentos dos sistemas de energia elétrica; 
Prestação de serviços laboratoriais para a colheita e 
análise físico química e biológica de diferentes tipos de 
águas; Caracterização de sedimentos, residuos e 
combustíveis; avaliação da qualidade ecológica de rios, 
albufeiras e lagos.
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Localização Atividades

ISO 45001:2018
Prestação de serviços de ensaios laboratoriais e no local 
nas seguintes áreas - Ensaios a equipamentos e 
sistemas elétricos; Diagnóstico de transformadores de 
potência e equipamento de corte e manobra (MAT, AT e 
MT); Análises de óleos lubrificantes e isolantes; Análises 
papel isolante de transformadores de potência; 
Calibração de equipamentos no domínio elétrico; Ensaios
eletromecânicos e climáticos; Monitorização da qualidade
da energia; Ensaios termográficos terrestres e inspeções 
aéreas de linhas elétricas; Ensaios a contadores de 
energia elétrica; Auditorias a sistemas de contagem de 
energia elétrica; Prestação de serviços de qualificação e 
inspeções técnicas de equipamentos; Consultoria na 
área da Energia e realização de estudos de redes e 
equipamentos dos sistemas de energia elétrica; 
Prestação de serviços laboratoriais para a colheita e 
análise físico química e biológica de diferentes tipos de 
águas; Caracterização de sedimentos, residuos e 
combustíveis; avaliação da qualidade ecológica de rios, 
albufeiras e lagos.

Laboratório Alta Tensão
Rua Cidade de Goa, 4, 2685-039 Sacavém,
Portugal

ISO 14001:2015
Prestação de serviços de ensaios laboratoriais e no local 
nas seguintes áreas - Ensaios a equipamentos e 
sistemas elétricos; Diagnóstico de transformadores de 
potência e equipamento de corte e manobra (MAT, AT e 
MT).

ISO 9001:2015
Prestação de serviços de ensaios laboratoriais e no local 
nas seguintes áreas - Ensaios a equipamentos e 
sistemas elétricos; Diagnóstico de transformadores de 
potência e equipamento de corte e manobra (MAT, AT e 
MT).
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Localização Atividades

ISO 45001:2018
Prestação de serviços de ensaios laboratoriais e no local 
nas seguintes áreas - Ensaios a equipamentos e 
sistemas elétricos; Diagnóstico de transformadores de 
potência e equipamento de corte e manobra (MAT, AT e 
MT).

 

 

 

 


