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DEFINIÇÕES E SIGLAS   

DEFINIÇÕES 

 

Ação corretiva – ação levada a efeito para eliminar as causas de uma não conformidade, de um 

defeito ou de outra situação indesejável, de modo a impedir a sua repetição. 

Laboratório – organismo que realiza uma ou mais atividades como ensaio, calibração ou 

amostragem associada a subsequente ensaio ou calibração. 

Não conformidade – desvios relativos às políticas e procedimentos estabelecidos no sistema 

de gestão ou nas operações técnicas.  

Não conformidade menor (N) – falha isolada de um requisito de acreditação que não coloca 

em causa de modo significativo a confiança da entidade ou na qualidade dos resultados da 

atividade desenvolvida. Trata-se de uma falha documental ou falha isolada sem gravidade. 

Não conformidade maior (M) – ausência ou falha sistemática na implementação de um 

requisito de acreditação, pondo em causa a confiança na entidade, com implicações diretas na 

qualidade dos resultados da atividade desenvolvida (prática incorreta), no correto 

funcionamento do Sistema de Gestão ou nas obrigações para a acreditação. 

NP 17025 2018, 3ª Edição, de 17/09/2018 – edição em vigor da norma “Requisitos gerais de 

competência para laboratórios de ensaio e calibração”, adiante designada por Norma 

Oportunidade de melhoria (OM) – situações constatadas que não pondo em causa a 

capacidade do sistema de gestão auditado para satisfazer adequadamente os requisitos 

aplicáveis, poderão ser objeto por parte da entidade auditada com vista à melhoria do seu sistema 

de gestão. Estas podem dar origem a uma ação de melhoria (AM). 

Programas oficiais – conjunto de procedimentos com periodicidade anual ou plurianual, 

destinados a pôr em prática os controlos oficiais no domínio das doenças animais, de acordo 

com o estipulado no Regulamento 882/2004, de 29 de Abril. 

TNC – trabalho não conforme. Qualquer aspeto do trabalho de ensaio ou seus resultados que 

não esteja conforme os procedimentos ou com os requisitos acordados com o cliente. 

VetQas – entidade promotora de ensaios interlaboratoriais; departamento da Animal Health and 

Veterinary Agency (AHVLA). 
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SIGLAS 

 

Ac     Anticorpo 

Ag    Antigénio 

CIA   Controlo interno de Aujeszky 

CIB        Controlo interno de Brucelose 

CID        Controlo interno de BVD Ag 

CII        Controlo interno de IBR gE e IBR gB 

CIL        Controlo interno de Leucose 

CIV        Controlo interno de BVD Ac 

CP              Controlo positivo 

DAV        Divisão de Alimentação e Veterinária 

DSAVRA  Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região Alentejo 

DSVR        Direção de Serviços Veterinários da Região 

FC              Fixação do Complemento 

FCxxx        Folha de cálculo (o X corresponde ao número do documento) 

IPAC        Instituto Português da Acreditação 

LVM Laboratório Veterinário de Montemor-o-Novo, adiante designado por  

                        Laboratório 

LEAF Lista de ensaios acreditação flexível 

N Não conformidade menor 

M Não conformidade maior 

Mod Modelo (impresso) 

NC Amostra não conforme 

NAV Núcleo de Alimentação e Veterinária 

OM Oportunidade de melhoria 

PAC Plano de ações corretivas 

PEBB Programa de erradicação da brucelose dos bovinos 

PEBPR Programa de erradicação da brucelose dos pequenos ruminantes 

PVLEB Programa de vigilância plurianual da leucose enzoótica bovina 

PCEDA Programa de controlo e erradicação da doença de Aujeszky 

RB Rosa de Bengala 

TPM Teste de pré-movimentação ou pós-movimentação 

TPM IC Teste de pré-movimentação intracomunitário 
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INTRODUÇÃO  

 

O Laboratório assume no Manual da Qualidade, a revisão ao Sistema de Gestão em vigor através 

de uma análise pormenorizada do seu desempenho anual. 

A nova edição (NP 17025 2018, 3ª Edição, de 17/09/2018), adiante designada por Norma, inclui 

três grandes objetivos: o pensamento baseado no risco, que permite reduzir os requisitos 

prescritivos (normativos) e substitui-los por requisitos baseados no desempenho; os requisitos   

para processos, procedimentos, informações documentadas e responsabilidades 

organizacionais, com maior flexibilidade e uma nova definição de laboratório, onde se 

identifica claramente as três classes de atividades abrangidas, de ensaio, calibração e 

amostragem associada a subsequente ensaio ou calibração. 

O Laboratório implementou o seu sistema de gestão de acordo com a Opção A, de acordo com 

o ponto 8 da Norma, Requisitos do sistema de gestão. 

Toda a informação contida na Parte I deste documento, encontra-se estruturada de acordo com 

as alíneas do ponto 8.9.2 (revisão pela gestão), da Norma.  
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PARTE I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO 2018  

A – Atividades desenvolvidas no âmbito da acreditação 

a) Alterações das envolventes internas e externas relevantes para o Laboratório 

Durante o ano de 2018, no que respeita às envolventes internas (infraestrutura laboratorial, 

quadro do pessoal, quadro do pessoal dirigente, objeto social da empresa e atividades do 

laboratório), não houve alterações. 

Quanto às envolventes externas, destaca-se a publicação da 3ª edição da Norma, NP 17025 

2018, de 17/09/2018, com implementação obrigatória a partir de 01/01/ 2019. 

 

b) Cumprimento dos objetivos 

O Laboratório assume no seu Manual da Qualidade, ponto 8.2.1, um conjunto de ações tendentes 

a assegurar a melhoria contínua do serviço que presta, estabelecendo para tal objetivos e ações 

de melhoria. 

 

Metas estabelecidas – resultados obtidos 

Objetivo: bons resultados nos ensaios interlaboratoriais (EIL) 

Meta:  > 90% de concordância 

Resultados: 92% de concordância média nos ensaios concorrentes (RB, FC, ELISA, Aujeszky 

e ELISA IBR) 

 

Objetivo:  manutenção de amostras prejudicadas por cada ensaio 

Meta: <  0,5% 

Resultados: 

RB=0,3%; FC=0,1%; Leucose=0,2%; restantes ensaios=0% 

 

Objetivo: manutenção das taxas de remessas com tempo de ciclo máximo até 5 dias úteis 

Ensaio Meta Resultados 

RB  ≥ 85% 97,9 % 

FC ≥ 85% 98,9% 

Aujeszky ≥ 80% 90,6% 
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Objetivo:  taxas de remessas com tempo de ciclo máximo até 7 dias úteis 

Ensaio Meta Resultados 

ELISA IBR gB  

 

 ≥ 80% 

 

ELISA IBR gB=91,5 % 

  

ELISA IBR gE  

 

≥ 80% 

 

ELISA IBR gE=96,7 % 

 

ELISA BVD Ac  

 

≥ 80% 

 

ELISA BVD Ac=91,4 % 

 

ELISA BVD Ag 

 

≥ 80% 

 

ELISA BVD Ag=94,7 % 

 

 

Objetivo: classificação de Bom e Muito Bom no apoio e esclarecimento prestados e clareza dos 

resultados 

Meta 1  apoio e esclarecimentos prestados ≥ 50% 

Resultados = 100% 

Meta 2 clareza dos relatórios ≥ 60% 

Resultados = 100% 

 

Objetivo: aumento do volume de trabalho 

Meta: aumento do número de serviços requisitados por particulares em 5% 

Resultados: aumento do serviço em 6,1% 

 

c) Adequação das políticas e procedimentos 

Em reunião de 19/03/2019, a DL/ RQ e a RT analisaram a adequação das políticas e 

procedimentos do Sistema de Gestão e, de acordo com Norma propõem: 

 Alterações Observações Responsável 

Política da qualidade Sim Incluída no MQ RQ 

Manual da Qualidade (MQ) Sim Edição 3, revisão 0, de 

acordo com a nova edição da 

Norma 

 

 

RQ e RT 

Procedimentos da Qualidade 

(PQ) 

Sem alterações Durante o ano de 2019 serão 

elaborados novos PQ de 

acordo com o Manual. 
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d) Estado das ações resultantes de anteriores revisões pela gestão 

Das anteriores revisões pela gestão, resultaram objetivos e melhorias descritos nas alíneas b) e 

k) deste relatório. 

 

e) Resultados das auditorias internas recentes 

Requisitos de gestão:  

Data da realização – 28/06/2018 

Auditora – Noélia Duarte 

Resultados – das constatações resultaram uma (1) não conformidade menor (N) e sete (7) 

oportunidades de melhoria (OM).  

A NC desencadeou uma ação corretiva, efetuada em sede de auditoria, constatável no PAC de 

28/06/2018. 
 

Requisitos técnicos: 

Data da realização – 27/07/2018 

Auditora – Ana Paula Martins 

Resultados – duas (2) oportunidades de melhoria (OM).    
 

f) Ações corretivas (análise de tendências) 

Ações corretivas 

Durante o ano de 2018, o desempenho do Laboratório foi alvo de quatro (4) não conformidades 

menores (N), das quais três (3) deram origem a ações corretivas. 

À data da elaboração deste relatório, o estado das ações corretivas era o descrito na tabela 

seguinte: 

 

       IRG - 

incumprimento dos 

requisitos de gestão; 

IRT - incumprimento 

dos requisitos técnicos 

 

Das doze ações corretivas abertas em 2017 (pg.8, relatório de gestão da qualidade de 2017), oito 

transitaram para 2018, sete das quais foram encerradas e uma com data prevista de avaliação 

de eficácia conforme indicado no quadro seguinte. 

 

IRG - incumprimento dos requisitos de gestão 

NC Origem Tipo Avaliação da eficácia

1 TNC IRG 21/10/2020

NC Origem Tipo Avaliação da eficácia Observações

1 TNC IRT 30/11/2019 Por encerrar

2 Auditoria IRG 29/06/2019 Por encerrar

3 Avaliação IPAC IRG 29/10/2019 Por encerrar
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Análise de tendências – triénio 2016/ 2018: à semelhança dos anos 2016 e 2017, analisou-se as 

inconformidades encontradas no ano de 2018, tendo sido detetada uma inconformidade 

redibitória, que foi tratada e que se encontra em fase de monitorização até ao final do ano de 

2019. 

 

g) Avaliações realizadas por organismos externos 

Avaliação IPAC: 

Data da realização: 29/10/2018 

Equipa auditora: Anabela Nunes, Avaliadora Coordenadora e Carlos Seixas, perito técnico/ 

análises veterinárias 

Resultados: levantadas duas não conformidades menores (N). 

 

h) Alterações do volume e do tipo de trabalho ou no tipo de atividades do laboratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise global – biénio 2017/2018 

Serviços pagos pelo Estado: a diferença negativa  redução para níveis residuais de ensaios 

de leucose enzoótica bovina e alteração das regras em relação aos animais alvo de controlo da 

brucelose 

Serviços pagos pelo Produtor: diferença positiva  aumento do total de análises efetuadas no 

âmbito do PCEDA e exportação de ruminantes.  

 

 

Doença Ensaio

2017 2018 Variação 2017/2018 

%

Brucelose RB 252 131 247 561 -1,8

FC 46 501 43 068 -7,4

Leucose enzoótica bovina ELISA Ac 4 058 1 972 -51,4

Doença de Aujeszky ELISA Ac 4 154 4 739 14,1

BVD ELISA Ac 946 912 -3,6

ELISA Ag 1 184 1 994 68,4

IBR/BHV-1 ELISA Ac 2 434 4 799 97,2

Total de ensaios
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i) Retorno de informação dos clientes e do pessoal  

O Laboratório cumpre com os PQ6.2 (Pessoal) e PQ8.6 (Melhoria) através da informação 

recolhida junto dos seus clientes e dos trabalhadores. 

 

Clientes - Análise de resultados: 

Total de clientes contactados: 49 

Total de respostas: 12 

Taxa de retorno: 24,5 % 

 

 

Trabalhadores - Análise de resultados: 

Os trabalhadores foram convidados a responder a um questionário de satisfação, anónimo, 

com o objetivo de avaliar o grau de satisfação.  

Total de trabalhadores inquiridos: 7 

Taxa de resposta: 100% 

 

 

 

1 - Classificando o nosso desempenho de acordo com a seguinte escala. Fraco Suficiente Bom Muito Bom Bom/Muito Bom

Cortesia 0% 0% 25% 75% 100%

Apoio e esclarecimento prestados 0% 0% 25% 75% 100%

Clareza dos resultados de ensaio 0% 0% 25% 75% 100%

Tempo de resposta na emissão dos resultados 0% 25% 25% 50% 75%

Média 0% 6% 25% 69% 94%

2 - Recomendaria os nossos serviços? Sim Não

100% 0%

3 - Considera importante a acreditação dos ensaios? Sim Não

100% 0%

4 - Sugestões ou comentários:

Parabéns pela competência e prontidão

Continuem assim que está ótimo

Parabéns pelo excelente trabalho

Continuem porque é fundamental este serviço para toda a pecuária
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Resultados: 

 

No inquérito efetuado, foram apresentadas algumas sugestões, tais como: 

-  rever o acordo celebrado com o responsável pela limpeza e ponderar contratação com empresa 

especializada; 

- esclarecer melhor regras e atitudes que põem em causa a imagem do Laboratório e 

- as necessidades pessoais referidas no questionário, estarem relacionadas com uma maior 

colaboração em época de férias. 

A DL, RQ e RT, irão analisar as respostas e avaliar a pertinência das mesmas. 

 

j) Reclamações 

No decurso de 2018, não foram apresentadas reclamações. 

 

k) Eficácia de quaisquer melhorias implementadas 

Melhoria: redução do gasto de consumíveis (papel  e toner)     

Meta: redução de 5% 

Resultados alcançados: redução de papel em 14%; redução de toner em 12,5% 

 

l) Adequabilidade dos recursos  

As atividades laboratoriais, durante o ano de 2018 foram desenvolvidas com os recursos 

humanos e o equipamento existente. Relativamente ao ano de 2017, não se verificaram 

alterações no quadro de pessoal, nem no equipamento. 

 

 

 

Pergunta Muito insatisfeitoInsatisfeitoSatisfeito Muito satisfeito

Local de trabalho

- adequabilidade das salas, ao trabalho executado 7

- condições da área social 1 6

- condiçoes de higiene do laboratório 1 5 1

Relações interpessoais e hierárquicas

Acessibilidade de comunicação com:

- Direção da Coprapec 4

- Gestão do Laboratório 4

- Direção técnica (DL, RQ e RT) do Laboratório 7

- equipa de trabalho na qual está inserido 6

- forma como a Chefia gere a conveniência de serviço face às suas necessidades pessoais 4 2 1

Trabalho

Qual o seu grau de satisfação em relação às tarefas que desempenha 6 1
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m) Resultados da identificação de riscos 

O Laboratório iniciou o processo de identificação de riscos no princípio de 2019, não tendo por 

isso resultados analisáveis, à data da elaboração deste relatório.  

 

n) Conclusões da garantia da qualidade dos resultados 

O Laboratório define no PQ7.7 – “Assegurar a validade dos resultados”, o controlo de qualidade 

para cada ensaio analítico e reflete em relatório técnico o procedimento e resultados obtidos no 

decurso de um ano. 

 

Controlo externo da qualidade 

Em 2018, Laboratório participou em cinco (5) ensaios interlaboratoriais. com os resultados 

apresentados no quadro resumo (relatório técnico aprovado em reunião da qualidade em 

19/03/2019). O plano foi cumprido na íntegra e alcançados os objetivos pretendidos. 

 

o) Outros fatores relevantes – atividades de monitorização (controlo interno da qualidade, 

fornecedores) e formação 

Controlo interno da qualidade 

Aujeszky, PE005 

Controlo Interno de Aujesky, CIA001 

Colocado em prova 48 vezes sempre dentro dos limites estabelecidos. Foi recalculada a média 

e desvio padrão com todos os valores e estabelecidos os limites para 2019. 

 

PE001 PE002 PE005 PE010 PE011

RB Ac FC Brucella Ac ELISA  PRV anti-gE ELISA BoHV-1 anti-gE ELISA BoHV-1 anti-gB

Promotor

Esquema (do VetQas) PT0020 PT0015 PT0003 PT0053 PT0053

Resultados 

concordantes 100% 80% 80% 100% 100%

Laboratórios 

participantes 33 17 6 21 24

Média de resultados 

concordantes do grupo 81,20% 75,20% 83,20% 98,30% 100%

Ensaios/ tipo de pesquisa

VetQas

Legenda: RB - rosa de bengala; FC - fixação do complemento; PE - procedimento de ensaio (do Laboratório)PRV - virus da doença de Aujeszky; 

BoHV-1 - virus da rinotraqueíte infeciosa bovina
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Controlo de referência Aujeszky ADV1 SE Anses diluído a 1:8 

Colocado em prova 8 vezes sempre dentro dos limites estabelecidos. 

 

 

BVD Ac, PE009 

Controlo Interno de BVD Ac, CIV001 diluído a 1:4 

Colocado em prova 39 vezes sempre com valores dentro dos limites estabelecidos. Foi 

recalculada a média e desvio padrão com todos os valores e estabelecidos os limites para 2019. 

Controlo de referência de BVD Ac, C5 

Colocado em prova 3 vezes sempre com valores dentro dos limites estabelecidos. 

 

 

BVD Ag, PE008 

Controlo interno de BVD Ag, CID001 diluído a 1:10 

Colocado em prova 38 vezes, sempre com valores dentro dos limites estabelecidos. Foi 

recalculada a média e desvio padrão com todos os valores e estabelecidos os limites para 2019. 

Controlo de referência de BVD Ag, C11 

Colocado em prova 5 vezes sempre com valores dentro dos limites estabelecidos. 

Este controlo terminou em 2018. 

Em 2019 o Laboratório iniciará a utilização do controlo de referência de BVD Ag C6, que é 

mais alto (mais positivo). Estabeleceram-se limites indicativos com base nos valores obtidos em 

2016. 

 

IBR gE e gB, PE010 e PE011 

Controlo interno de IBR gB e IBR gE, CII001 diluído a 1:20 

Colocado em prova 34 vezes no ensaio de IBR gB e 34 vezes no ensaio de IBR gE, sempre com 

valores dentro dos limites estabelecidos. Foi recalculada a média e desvio padrão com todos os 

valores e estabelecidos os limites para 2019. 

Controlo de referência de IBR gE, R2C 

Colocado em prova 1 vez, com valor dentro dos limites estabelecidos. Este controlo de 

referência terminou e passou a usar-se o controlo R3D. 
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Controlo de referência de IBR gB e IBR gE, R3D 

Colocado em prova 4 vezes no ensaio de IBR gB e 3 vezes no ensaio de IBR gE, com valores 

dentro dos limites estabelecidos em 2016. Recalcularam-se os limites para 2019. 

 

 

Leucose Enzoótica Bovina, PE004 

Controlo interno de Leucose Enzoótica Bovina, CIL001 

Colocado em prova 15 vezes, sempre com valores dentro dos limites estabelecidos. 

Recalcularam-se os limites para 2019. 

Controlo de referência de Leucose Enzoótica Bovina, E05 diluído a 1/100 

Colocado em prova 8 vezes com valor dentro dos limites estabelecidos. Recalcularam-se os 

limites para 2019. 

 

 

Rosa de Bengala, PE001 

Controlo interno de Brucelose, CIB004 

Colocado em prova 552 vezes durante o ano de 2018, em 202 vezes com resultado de 1+ (uma 

cruz de positividade) e 350 vezes com resultado de 2+ (duas cruzes de positividade), sempre 

dentro dos limites estabelecidos. 

Controlo de referência positivo, CP 

Colocado em prova 552 vezes durante o ano de 2018, sempre dentro dos limites estabelecidos. 

 

Fixação do Complemento, PE002 

Controlo interno de Brucelose, CIB001 

Colocado em prova 22 vezes durante o ano de 2018, sempre com valores dentro dos limites 

estabelecidos. Este controlo terminou em Março de 2018. 

Controlo interno de Brucelose, CIB005 

Controlo interno elaborado colocado em prova 108 vezes durante o ano de 2018, sempre com 

valores dentro dos limites estabelecidos. 
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Controlo de referência positivo, CP 

Colocado em prova 108 vezes durante o ano de 2018, sempre com valores dentro dos limites 

estabelecidos. 

 

 Fornecedores 

O Laboratório assume que avalia e qualifica os seus fornecedores, de acordo com critérios pré 

estabelecidos e reconhecidos pelas partes interessadas. 

Para manter a qualificação, o fornecedor deve obter uma classificação inferior a 3 (três). 

Excecionalmente, a qualificação de um fornecedor com a classificação igual ou maior que 3 

(três), é admitida caso o mesmo seja único. 

Em 2018 a totalidade dos fornecedores obteve classificação suficiente para manter o estatuto 

de fornecedor qualificado durante o ano de 2019. 

 

Recursos humanos e formação 

Em 2018, a manutenção da qualificação dos AT para realização dos ensaios baseou-se nos 

resultados obtidos nos EIL. 

Os AT mantiveram a qualificação e não houve alteração da matriz de 06-07-2017. 

Foram propostas quatro ações de formação, das quais duas não foram concretizadas, conforme 

se evidencia no Plano de Formação 2018. 

Em data posterior à aprovação do Plano, foi pedida autorização para formação adicional. 

 

 B – Atividades desenvolvidas fora do âmbito da acreditação 

Nesta rúbrica, o Laboratório avalia o seu desempenho com base na procura do serviço prestado, 

quer pela realização dos ensaios em sede própria, quer pelo serviço requisitado a laboratórios 

com quem estabeleceu e mantém parcerias. 

À semelhança de 2017, a atividade laboratorial de 2018 aumentou em quase todas as 

determinações efetuadas, à exceção do diagnóstico de Brucella ovis, devido à mudança do 

ensaio exigido no caderno de encargos de exportação de ovinos (conforme tabela abaixo). 
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Realizadas no Laboratório 

 

 

Serviços de fornecedores externos  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Determinações analíticas 2018 2017

Exame anatomopatológico

Necropsia 50 40

Exame macroscópico de orgãos 43 38

Processamento de orgãos para exames complementares 27 0

Exame parasitológico

Coprológico 126 99

Pesquisa de hemoparasitas 29 89

Pesquisa de Cryptosporidium 8 6

Pesquisa de agentes da sarna 2 4

Ensaios serológicos

Border disease - pesquisa de anticorpos 16 0

Brucella ovis  - pesquisa de anticorpos 1 310 6 934

CAEV/ Maedi visna - pesquisa de anticorpos 81 91

Chlamydophila abortus  - pesquisa de anticorpos 318 198

Coxiella burnetti  (Febre Q) - pesquisa de anticorpos 300 249

Mycobacterium paratuberculosis  - pesquisa de anticorpos 153 158

Neospora caninum  - pesquisa de anticorpos 1 157 0

Outros (B. abortus ) - pesquisa de anticorpos 38 0

Outras determinações

Pesquisa de agentes das diarreias neonatais - imunoensaio 21 29

Pesquisa de inibidores no leite 132 159

Entidade subcontratada 2018 2017

Segalab 1888 2103

INIAV 196 633

Exopol 247 310

LPQ 79 76

Laboratório Regional dos Açores 59 61

ALIP 30 38

Universidade de Évora 10 0

Outros 4 6
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Outras atividades realizadas em 2018 

Janeiro, Montemor-o-Novo – “Plano Nacional de Saúde Animal, aspetos operacionais”, 

apresentação no âmbito da visita de estudo dos alunos da Escola Superior Agrária de Elvas, 

Isabel Mariano  

Março, Évora  – X Jornadas do Hospital Veterinário Muralha de Évora, Workshop Hipra, 

“Imunologia e diagnóstico em bovinos de carne” – palestra de apresentação, Sílvia Lopes 

Abril, Montemor-o-Novo – VI Jornadas Técnicas Vetagromor, palestra “Bovicare, no percurso 

para a Norma”, Sílvia Lopes 

Dezembro, Beja – Workshop Hipra, “Imunologia e diagnóstico de doenças infeciosas em 

bovinos de carne”, palestra de apresentação Sílvia Lopes 

Dezembro, Aljustrel – Workshop Hipra, “Imunologia e diagnóstico de doenças infeciosas em 

bovinos de carne”, palestra de apresentação Sílvia Lopes 

 

 

PARTE II – ATIVIDADES PREVISTAS, OBJETIVOS E METAS PARA 

2019  

C – Balanço das atividades de 2018 face ao proposto 

À semelhança do ano anterior, as atividades desenvolvidas pelo Laboratório em 2018 foram 

definidas, em concertação, pelo Gestor de topo, Diretora do Laboratório e pela Responsável 

técnica. 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito do plano nacional de saúde animal, 

foram cumpridos na íntegra os compromissos assumidos pela Coprapec com a entidade que 

tutela o PNSA, no caso a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). 

No domínio da exportação de animais, o Laboratório continuou a prestar o serviço enquanto 

laboratório com reconhecimento oficial.   

No âmbito do programa Bovicare, o Laboratório cumpriu com o estabelecido com as entidades 

(OPPs e Associações de produtores) com quem a Coprapec mantém compromissos em regime 

de franchising. 
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Atividade direta no âmbito da acreditação – balanço 2018 

O Laboratório manteve a acreditação de todos os ensaios (IPAC, reunião de decisão realizada 

em 16/11/2018). 

No âmbito da avaliação externa da qualidade, o Laboratório concorreu a todos os ensaios a que 

se propôs tendo alcançado as metas assumidas.  

Os indicadores de qualidade objetivados para 2018 foram alcançados nas suas metas. 

 

Atividade direta fora do âmbito da acreditação e atividade indireta – balanço 2018 

Em 2018, o Laboratório assegurou o serviço prestado diretamente ao cliente, nas áreas de 

anatomia patológica, serologia de ruminantes e parasitologia. 

O serviço que engloba valências que o Laboratório não tem, foram asseguradas através da 

subcontratação a outros laboratórios. 

  

D – Atividades previstas para 2019                                            

Serviço a prestar no âmbito dos programas oficiais – previsão DGAV 

 

Em 2019, o Laboratório prevê realizar a totalidade dos ensaios contratados pela DGAV, no 

âmbito dos programas de erradicação das bruceloses. 

Os ensaios previstos no programa de vigilância da leucose bovina serão apenas os referentes aos 

efetivos de explorações selecionadas pelos serviços regionais da DGAV. 

Em relação ao PCEDA, a totalidade de ensaios previstos será semelhante aos anos anteriores, 

embora dependente da procura por parte do cliente. 

 

 

 

 

 

ENSAIO PREVISTOS

Rosa de Bengala 231 250

Fixação do complemento 28 600

ELISA/Leucose 1 020

ELISA/Aujeszky 5 000
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Acreditação pela NP17025 – pedidos de extensão ou de suspensão de ensaios IPAC 

Durante o ano de 2019, o Laboratório irá desenvolver todas as ações necessárias à adaptação do 

seu Sistema de Gestão à NP17025:2018 e prevê manter a acreditação dos ensaios, não prevendo 

qualquer extensão ou suspensão. 

 

Outras atividades previstas 

Previsão de ensaios interlaboratoriais (EIL) 

Para 2019, o Laboratório prevê a contratação de uma entidade promotora de ensaios 

interlaboratoriais (EIL), de acordo com o indicado na tabela seguinte. 

 

 

 

 

 

 

Auditorias e avaliação externa 

Para 2019 serão realizadas duas auditorias internas, uma aos requisitos técnicos e outra aos 

requisitos de gestão e uma avaliação externa de acompanhamento, aos seguintes ensaios: 

Pesquisa de anticorpos: 

- anti-brucella/ técnicas de rosa de bengala e fixação do complemento; 

- para o vírus da leucose enzoótica bovina; 

- gE para o vírus da doença de Aujeszky; 

- anti-BVDv; 

- anti BHV-1 (IBR)  

Pesquisa de antigénio BVDv: em amostras biológicas de origem animal. 

 

Programa Bovicare® 

Para 2019, o Laboratório prevê manter os contratos com os associados da Coprapec e com 

as associações com quem já tem contratos de franchising. 

 

Ensaio/ técnica Entidade Total/ ensaios 

Rosa de Bengala/ Brucelose  

VetQas 

1 

Fixação do complemento/ Brucelose 1 

ELISA/ Leucose 1 
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Divulgação 

 

Com vista à promoção do seu serviço o Laboratório propõe-se a desenvolver as seguintes 

atividades: 

Fevereiro, Jornadas do Hospital Veterinário Muralha de Évora, já realizadas; 

Março, Jornadas Vetagromor, Montemor-o-Novo, já realizadas; 

Setembro, Dia aberto COPRAPEC – Expomor 2019, Montemor-o-Novo; 

Novembro, XX Jornadas de Buiatria, Évora 

Dezembro, desenho e estudo de viabilidade de publicação periódica (newsletter) 

 

Programa de calibrações/ ensaios 

Estão previstas calibrações, ensaios de estabilidade e manutenção do equipamento. 

A adjudicação dos serviços será efetuada ao Fornecedor qualificado que apresentar os melhores 

orçamentos ou que, seja único no mercado. 

Salvaguarda-se a possibilidade de, em caso de avaria, terem que ser efetuadas ações adicionais 

de reparação, calibração ou ensaios adicionais. 

 

Aquisição de equipamento 

Em reunião de 19/03/2019, foi avaliado o risco do Laboratório estar a laborar apenas com uma 

centrífuga. Em caso de avaria, o trabalho fica suspenso, uma vez que o equipamento em questão 

é imprescindível. 

Foi igualmente ponderada a necessidade de adquirir uma lupa para diagnóstico parasitológico.  


