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Certificado de Acreditação Acc red it a t ion C e rtifica te

O lnstituto Português de Acreditação (IPAC) dectara, como organismo
nacionat de acreditação, que

LREC - Laboratório Regional de Engenharia Civil
Centro de Metrologia

The Portuguese Accreditation Institute
(IPAC) hereby declares, os national
accreditation body, that

complies with the accreditotion criteria
for Testing Laboratories laid down in
lSOlIEC 17025 - Generol requirements
Íor the competence of testing and
cal í b rati on lab orato r i es.

The accreditation recognizes the
technical competence for the scope
described in the Annex(es) bearing the
same accredrtation number, ond the
operation of a monagement system
The accreditation is volid provided that
the laboratory continues to meet the
accredi toti on cri teria establi shed.

The accreditation was granted for the
first time on 2006-12-29.
This Certifícate has the accreditation
number L0384
and wos issued on 2n6-12-29.

Rua Agostinho Pereira de Oliveira
S. Martinho
9000-264 Funchal
cumpre com os critérios de acreditação para Laboratórios de Ensaio
estabelecidos na

NP EN ISO/IEC 17O25:2OO5
Requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio
e catibração.

A acreditação reconhece a competência técnica para o âmbito descrito
no(s) Anexo(s) Técnico(s) com o mesmo número de acreditação, e o
funcionamento de um sistema de gestão.

A acreditação é vátida enquanto o laboratório continuar a cuÍnprir
com todos os critérios de acreditação estabetecidos.

A acreditação foi concedida em 2006-12-29.
O presente Certificado tem o número de acreditação

10384

e foi emitido em2ffi6-12-29.

Cortez
Director

O IPAC é sienatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da EA e do lLÂC IPAC is a signotory to the EA ìilÁ arú ILAC ltRA

This CertiÍicate ond its Annex(6) con be
nodified, temporarily suspended and eventually
withdrawn. lts Ntuolization and validity con be
conÍí rmed at w. ipoc. pt.

O prste Cenificado e o(s) €u(s) Anexo(s) Técnico(s) 6tão sujeitG a modifieçõg, suspensõs
temporárias e ryentuál ânulação. A sua actuatização e ntidade pode er confimáaa na página M.ipac.pt.


