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This Certificate and its Annex(es) can be 

modified, temporarily suspended and eventually 
withdrawn. Its actualization and validity can be 
confirmed at www.ipac.pt. 

 

Certificado de Acreditação   

Accreditation Certificate  

 
 
 
O Instituto Português de Acreditação (IPAC) declara, como organismo 
nacional de acreditação, que 
 

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

SondarLab - Laboratório de Qualidade do Ar, Lda. 

Centro Empresarial da Gafanha da Nazaré 

Rua de Gôa, nº 20, Bloco C, 2º andar, E20 
3830-702 Gafanha da Nazaré 
 

  

cumpre com os critérios de acreditação para Laboratórios de Calibração 
estabelecidos na  
 

NP EN ISO/IEC 17025:2018 
 

Requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio  
e calibração. 
 

 complies with the accreditation criteria 
for Calibration Laboratories laid down 
in ISO/IEC 17025 - General 
requirements for the competence of 
testing and calibration laboratories. 

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. 
 

 The accreditation recognizes the 
technical competence for the scope 
described in the Annex(es) bearing the 
same accreditation number, and the 
operation of a management system  

A acreditação é válida enquanto o laboratório continuar a cumprir  
com todos os critérios de acreditação estabelecidos. 
 

 The accreditation is valid provided that 
the laboratory continues to meet the 
accreditation criteria established. 

A acreditação foi concedida em 2014-05-06. 
O presente Certificado tem o número de acreditação 
 

M0103 
 
e foi emitido em 2021-02-19 substituindo o anteriormente emitido em 
2014-05-06. 
 

 The accreditation was granted for the 
first time on 2014-05-06. 
This Certificate has the accreditation 
number M0103  
and was issued on 2021-02-19 replacing 
the one issued on 2014-05-06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leopoldo Cortez 
Presidente 
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