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Estamos novamente no Natal. 
Para a nossa cultura é um período mágico de amor e 
de generosidade.
É um tempo para a família, estar à mesa e trocar 
presentes. Mas é também um momento em que 
refletimos e acreditamos que a paz é possível, que 
a humanidade podia, se o quisesse de facto (e todos 
queremos que queira), criar um mundo melhor, onde 
todos vivêssemos em paz, harmonia e progresso. 
E quando observamos à nossa volta que, por estes 
dias, as pessoas distribuem sorrisos e tolerância como 
não o fazem no resto do ano, perguntamo-nos porque 
não é sempre assim?
Então, afinal, o Natal não é sempre que o Homem 
quiser?
Este ano chegou no meio de uma crise mundial com 
a inflação a subir, ameaça de menor poder de compra 
e vida mais difícil, trazendo-nos receio sobre o futuro 
próximo e com ele algum egocentrismo. Mas não nos 
podemos esquecer também daqueles cuja situação 
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Sempre gostei de cerejas! Nasci nos pri-
meiros dias de maio e, quando era jovem, 

era habitual receber, no dia do meu aniver-
sário, um pacotinho com as primeiras cere-
jas do ano. Nesse tempo, as cerejas apare-
ciam no início de maio e estavam acessíveis 
até finais desse mês ou princípios de junho. 
Agora, não sei bem porquê (será culpa das 
alterações climáticas?), só começamos a ver 
cerejas à venda nos finais de maio…
Quando começaram as auditorias de avalia-
ção da conformidade com a NP 4457 (IDI), 
houve uma auditoria que se realizou numa 
empresa localizada na Beira Baixa. Duas 
horas de caminho a partir de Lisboa, onde 
recolhi as duas auditoras que foram comigo. 
Uma destas auditoras era a auditora técnica 
e já tínhamos participado juntos em várias 
auditorias; a outra não a conhecia tão bem, 
estava no grupo como observadora, esta era 
a segunda vez que nos encontrávamos.
Apesar da distância, foi uma viagem agra-
dável que permitiu ao grupo uma conversa 
amena ao longo de cerca de duas horas e 
meia. Quando chegámos à Serra da Gardu-
nha, atravessámos o túnel e entrámos na 
zona do Fundão. Estávamos em abril e o dia 
estava soalheiro.
Era uma pena não ser ainda o tempo das ce-
rejas! Resolvi brincar com a situação. E co-
muniquei às minhas colegas que tínhamos 
de marcar muitas não conformidades para 
termos de voltar para fazer o seguimento e 
apanharmos a época áurea das cerejas.

Tratava-se de uma auditoria de concessão, 
pelo que era a primeira vez que visitáva-
mos aquele cliente. Ao almoço, como é 
habitual, a conversa com o cliente abordou 
temas mais informais do que os da norma, 
nomeadamente as cerejas. Foi então que a 
auditora observadora adiantou com um ar 
muito sério: “Aqui o Engenheiro disse que 
ia marcar muitas não conformidades, para 
ter de voltar cá no próximo mês!”.
Devo ter feito um sorriso amarelo ou ter fi-
cado de várias cores. Sendo esta auditoria 
um primeiro contacto do cliente connosco, 
estaria ele preparado para perceber que 
era uma brincadeira e não uma intenção?
De facto, o cliente assumiu um ar muito sé-
rio e disse-nos imediatamente que nunca 
poderia aceitar que a nossa avaliação fosse 
influenciada por fatores desse tipo, perce-
bendo agora porque é que tínhamos vindo 
a pôr em causa muitas das opções que eles 
tinham tomado no seu sistema de gestão. 
Convidou-nos a sair e prometeu apresentar a 
devida queixa junto da Administração da EIC.

Não, não foi assim que se passou. O cliente 
era muito simpático e acessível, nem sequer 
tínhamos constatado situações significativas 
de incumprimento dos requisitos da norma, 
e acabámos a rir da situação. Na realidade, 
eu fiquei um pouco preocupado e a pensar 
como, por vezes, um pequeno descuido dito 
por brincadeira pode correr o risco de ser 
mal-entendido e causar problemas.
Voltámos em anos seguintes a esta em-
presa, para os acompanhamentos do ciclo, 
fomos sempre muito bem recebidos, sem 
problemas na realização das auditorias.
Sobre as cerejas: como algumas das audito-
rias seguintes ocorreram em maio, a equi-
pa auditora teve oportunidade de comprar 
as ditas cerejas no Fundão… 

////////////// ////////////// Rogério Marques

eiC

A Influência das Cerejas do Fundão 
no comportamento dos Auditores IDI ////
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//////////////////////////// Manuel Vidigal 
Comissão Executiva da eiC

económica não lhes permite oferecer aos filhos sequer 
o mínimo, quanto mais falar em presentes.
A eiC, como entidade preocupada com aqueles que 
têm mais dificuldades, tem apoiado financeiramente 
através de iniciativas várias e desde há alguns anos, 
crianças e jovens de países de língua portuguesa 
para lhes proporcionar melhores condições de vida.
O Natal por ser de alguma forma coincidente com 

o solstício de inverno, o que representa também o 
renascer de um novo ciclo. Acreditamos e queremos 
para a eiC e para todos os que connosco se relacionam 
enquanto clientes, fornecedores e colaboradores que 
este novo ciclo seja fértil em coisas boas. 
Bom Natal e um Bom ano de 2023 para todos nós. 
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Olá, me chamo Jessyka de Andrade (o 
“y” e “k” - escolhido minuciosamen-

te pela minha mãe). Sou brasileira, nascida 
em Pernambuco - Recife, estado/cidade si-
tuado na região nordeste do Brasil, sou ca-
sada, cristã e mãe de uma linda princesa.
Me considero uma pessoa bastante oti-
mista, adoro música, viagens, sushi, DO-
CES (de QUALQUER tipo), sou apaixonada 
pela minha família, amo estar com pes-
soas, gosto de coisas relacionadas com 
astrologia (sou sagitariana com ascen-
dente em capricórnio), amo ler um bom 
romance e acredito que tudo o que nós 
transmitimos, recebemos em troca ...
Minha vida académica/profissional foi 
um pouco conturbada, estudei serviço 
social por um ano, me identifiquei com 
o curso, fiz estágio em um Órgão Públi-
co, mas comecei a perceber que  absor-
via muito os problemas das pessoas e 
que talvez não fosse exatamente isso que 
queria para minha vida. Algum tempo de-
pois fui estudar Nutrição (estudava à noi-
te e trabalhava na Honda com vendas es-
peciais – manhã/tarde, trabalhei nessa 
empresa, até faltar mais ou menos um 
ano para concluir o curso de Nutrição). 
Depois disso, trabalhei na parte de Nu-
trição alimentar (Restaurantes), trabalhei 
um ano em consultório, atendendo diver-
sos tipos de pacientes, mas ainda não era 
bem aquilo que procurava para minha 
carreira profissional, não tinha achado 
nada que me fizesse sentir que estava no 
lugar certo…
E como foi que eu vim parar em Portugal 
e na eiC? 
Bommm, em 2015, meu marido (na épo-
ca namorado) se inscreveu para um dou-
toramento em Portugal, passou no pro-
cesso seletivo e veio estudar na Univer-
sidade de Lisboa. Namoramos à distância 
e em dezembro de 2015 ficamos noivos.
Um dia estávamos a conversar pelo tele-
móvel e ele me pergunta: - O que você 
acha de quando nos casarmos virmos mo-
rar em Portugal? (ele tinha acabado de 
ver um grupo de crianças em um passeio 
escolar na rua e ficou encantado com a 
qualidade de vida e segurança que aque-

las crianças tinham e que nossos futuros 
filhos poderiam ter… - naquele momento, 
quando ele descreveu o que tinha acaba-
do de ver, me fez pensar que sim) ...
Nos programamos e fui passar as  festas 
de fim de ano de 2016/2017 em Portu-
gal para conhecer e saber se estava dis-
posta a migrar, afinal ia largar tudo o que 
tinha para morar em outro país.  Passa-
do dois dias já adorava tudo o que tinha 
conhecido e afinal de contas, eu adora-
va Portugal, principalmente, Lisboa!! Vol-
tei para o Brasil das férias e, passado um 
mês, descubro que estou grávida da mi-
nha linda princesa (Íris), e adiamos o pla-

no de morar em Portugal. O meu marido 
volta para o Brasil e nos casamos em abril 
2017. A Íris nasceu em outubro de 2017 
e concluo minha graduação em dezembro 
de 2017, e podemos dizer que 2017 foi o 
meu ANO!
Em 2019, retomamos o plano de morar 
em Portugal, a minha filha já estava mais 
“independente” e decidimos seguir com 
o que tínhamos planeado. Realizei todos 
os processos seletivos para a UNIVERSI-
DADE Nova IMS à distância e fui aprova-
da para a pós-graduação. Em fevereiro de 
2021 conclui o curso e me tornei pós gra-
duada em Gestão de Informação e Busi-
ness Intelligence na Saúde.
Em fevereiro de 2022 fui contratada pela 
eic. E confesso que gosto imenso do meu 
trabalho, do ambiente e das pessoas 
que fazem parte da minha equipa e ago-
ra posso dizer que era isso que esperava 
como carreira profissional. E, hoje, além 
da Jessyka, esposa do Francisco, mãe da 
Íris, filha da Delsa e do Cláudio, eu sou 
Gestora de Processos da eiC. 

////////////// ////////////// Jessyka Andrade

eiC

testemunho direto
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Do Brasil à eiC ///
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Nova Norma Portuguesa de IDI 
NP 4457:2021 ////

Decorridos quase 15 anos após a pu-
blicação da 1ª edição da NP 4457 
(em janeiro de 2007), as mudanças 

ocorridas em todo o contexto nos últimos 
anos, quer nacional, quer internacional, de-
terminaram a necessidade de uma revisão 
da Norma. Na altura, a norma seguiu alguns 
princípios da ISO 9001:2000 (versão, então, 
em vigor do referencial de requisitos para 
Sistemas de Gestão da Qualidade), come-
çou, com a crescente predominância dos 
sistemas de gestão integrados, a revelar 
algumas dificuldades na integração com 
outras normas que foram sucessivamente 
atualizadas, quer a nível de implementação 
dos sistemas, quer a nível de auditoria.
A nova versão da NP 4457 surge como um 
referencial orientado para a avaliação de 
resultados e para a criação de valor, não ne-
cessária e unicamente no sentido estrito de 
valor financeiro tangível mas, de uma forma 
mais lata, em termos de algum benefício per-
cetível, tal como o conhecimento. A gestão de 
topo ganha um maior protagonismo, surgindo 
uma abordagem mais explícita à gestão da in-
certeza, concretizada na abordagem ao risco.
Esta versão propõe ainda uma forma dife-
rente de concretizar o compromisso da ges-
tão de topo: Visão --› Estratégia --› Objeti-

vos --› Política. A Visão é alcançada através 
da Estratégia que, por sua vez, é implemen-
tada mediante Objetivos (de inovação). A 
Política (de inovação) será estabelecida em 
concordância com a Visão, com a Estratégia 
e com os Objetivos. Apesar de não ser uma 
norma ISO, a NP 4457:2021 adotou uma es-
trutura de base similar à prevista no Anexo 
SL do documento ISO/IEC Directives Part I, 
comum a outros referenciais normativos de 
requisitos para sistemas de gestão, tendo 
adotado também a terminologia de base 
proposta pela ISO. Surgem, assim, requisitos 
relativos à análise do contexto da organiza-
ção, partes interessadas e riscos e oportuni-
dades, similares aos congéneres de outros 
sistemas de gestão, com particularizações 
específicas para a inovação, que se basea-
ram, de uma forma geral, nas orientações 
da ISO 56002. A terminologia, para além de 
termos de base usados noutras normas ISO, 
segue a ISO 56000, com a explicitação das 
atividades do processo de inovação: Opor-
tunidades --› Conceitos --› Soluções.
Com este novo referencial, para além de 
uma maior exigência a nível de informação 
documentada a manter e a reter, surge tam-
bém a necessidade explícita de elaborar um 
orçamento de inovação, no qual, para além 

dos recursos financeiros necessários, há 
a considerar os fundos obtidos por finan-
ciamento externo e os proveitos obtidos 
através da exploração de resultados e pela 
criação de valor.
Tal como acontece em atualizações normati-
vas similares, existe um período de transição 
(no caso desta Norma são dois anos), durante 
o qual ambas as versões da Norma coexistem 
e são igualmente válidas. Tendo sido publi-
cada em dezembro de 2021, o período de 
transição da nova versão da NP 4457 termi-
na a 31 de dezembro de 2023, data após a 
qual a versão de 2021 substitui efetivamen-
te a de 2007, tornando-a obsoleta. 

////////////// ////////////// Nuno Brás

Auditor  eiC

divulgação 
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Em 2021, a Sea4Us viu renovada a cer-
tificação pela norma NP 4457:2007 (In-
vestigação, Desenvolvimento e Inova-
ção) para a Valorização de Substâncias 
e Moléculas Bioativas para Aplicações 
Clínicas e Biomédicas. Que motivações 
vos levaram a optar pela implementação 
desta norma? 
Algum tempo após a constituição da 
Sea4Us como empresa, foi identificada a 
necessidade de uniformizar e sistematizar 
as metodologias de trabalho de modo a 
torná-las replicáveis, bem como organizar, 
tratar e gerir a informação obtida no âmbito 
dos trabalhos de investigação. Tinha sido 
deixado para trás o período de investiga-
ção com fins académicos e eram dados os 
primeiros passos como empresa. 
Para além dos aspetos organizacionais, foi 
também necessário documentar alguns 
resultados e estratégias de modo a poder 
demonstrar aos acionistas e investidores 
em geral, as potencialidades da atividade 
da empresa. 

A norma NP 4457:2007 constituiu-se como 
o garante e a ferramenta orientadora para 
desenvolver esta organização e siste-
matização fomentando a capacidade de 
inovação existente. 

Seria difícil operarem na vossa área de 
atuação (sobretudo nos mercados ex-
ternos), caso não fossem certificados de 
acordo com a norma NP 4457:2007? 
A certificação da Sea4Us em conformidade 
com a norma NP 4457:2007 funciona como 
uma garantia para todas as partes interes-
sadas, sejam os acionistas, os investidores, 
os parceiros ou os fornecedores. 

Para uma empresa como a Sea4Us, que 
se dedica exclusivamente à Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação, o investimen-
to de entidades terceiras é fundamental. 
Assim, o reconhecimento e certificação do 
Sistema de Gestão de IDI implementado é 
uma garantia adicional para estas entidades 
investidoras.
 
Quais os principais benefícios da imple-
mentação e posterior certificação deste 
referencial na vossa empresa? 
Quando as atividades desenvolvidas dei-
xaram de ser estritamente académicas e 
assumiram um pendor empresarial, foi 
necessário garantir que todas as vertentes 
e áreas do negócio estavam definidas e, 
quando aplicável, documentadas. Assim, a 

direção de topo tentou encontrar guidelines 
para esta organização e estruturação do 
negócio, tendo decidido implementar um 
Sistema de Gestão de IDI em conformidade 
com a NP 4457. Constatou-se, nesta fase, 
que algumas estratégias organizacionais da 
empresa estavam definidas e eram assumidas 
internamente por todos os elementos da 
equipa, mas não estavam consolidadas e/
ou documentadas. Assim, a implementação 
da norma obrigou a repensar e, em alguns 
casos, a documentar essas matérias. A 
certificação foi o corolário deste trabalho 
e o reconhecimento da conformidade com 
o documento de referência. 

Para além destes benefícios organizacionais, 
a implementação e posterior certificação 
do Sistema de Gestão de IDI permitiu 
captar mais investimento para a atividade 
da Sea4Us. 

Neste processo de auditoria, houve ne-
cessidade de alterar procedimentos ou a 
equipa e toda a organização já estavam a 
seguir em velocidade de cruzeiro? 
A Sea4Us já está no 2º ciclo de certificação. 
A auditoria de concessão realizou-se em 
maio de 2018. Nessa altura foi necessário 
desenvolver alguns procedimentos, repensar 
algumas metodologias até então imple-
mentadas, mas, sobretudo, foi necessário 
criar alguns documentos de modo a dar 
resposta aos requisitos da norma, mantendo 

Sea4Us
////// André Bastos Administrador e responsável pela área da Ciência/I&D

A Sea4Us viu renovada a certificação pela norma NP 4457:2007 
para a Valorização de Substâncias e Moléculas Bioativas para 
Aplicações Clínicas e Biomédicas. Mais um passo para esta empre-
sa de biotecnologia portuguesa que trabalha afincadamente na 
descoberta de tratamentos para doenças ainda sem resposta.

André Bastos, Administrador e responsável 
pela área da Ciência/I&D

entrevista

A certificação da Sea4Us 

em conformidade com a 

norma NP 4457:2007 

funciona como uma ga-

rantia para todas as 

partes interessadas, 

sejam os acionistas, os 

investidores, os parcei-

ros ou os fornecedores.

A implementação e posterior certificação do Sis-

tema de Gestão de IDI permitiu captar mais inves-

timento para a atividade da Sea4Us.

DEZEMBRO 2022



060301 02 04 05 07

eicnews
34

a operacionalidade e adequação às reais 
necessidades da Sea4Us. Por outras pala-
vras, foram melhoradas algumas práticas de 
registo e sistematizadas as atividades de 
investigação e desenvolvimento até então 
em vigor; paralelamente foram criados 
documentos como a Política de Inovação, 
o Organograma, o Manual de Funções, ou 
seja, um conjunto de documentos que per-
mitiram evidenciar o que empiricamente, 
em termos organizacionais, já era posto 
em prática. 

Curiosamente, a Sea4Us não implemen-
tou nem está certificada de acordo com 
outro referencial normativo. Está nos 
vossos planos integrar a gestão de IDI 
com outros sistemas de gestão a imple-
mentar na organização futuramente? Se 
sim, quais? 
De momento não está prevista a imple-
mentação de outra norma. Decorrente da 
recente revisão da norma NP 4457, que 
passa a estar mais alinhada com normas 
como a NP EN ISO 9001 e/ou com a NP 
EN ISO 14001 e, sobretudo, do progresso 
e crescimento da empresa, poderá fu-
turamente ser avaliada a pertinência da 
implementação de uma destas normas 
(ou outra), integrando-as com o Sistema 
de Gestão atualmente em vigor. 

Sim, de facto, a norma NP 4457 foi re-
vista e lançou uma nova versão em 2021 
que se encontra em fase de transição, a 
qual vai ser obrigatória a partir de 2024. 
No caso da Sea4Us perspetivam avançar 
para esta versão, agora mais exigente 
que a de 2007?
Sim. Vamos avançar com a revisão do SG 
IDI atualmente em vigor, de forma a dar 
resposta aos requisitos da nova versão da 
norma NP 4457:2021.

Para renovar a certificação de acordo 
com a norma NP 4457:2007, a empresa 
recorreu à empresa eiC. Como correu 
esta “parceria”? Correspondeu às expe-
tativas? 
Até à data e, como já foi referido, estamos 
a meio do 2º ciclo de certificação. Esta 
parceria que dura desde 2018 tem corrido 
muito bem. Antes de optar pela eiC, a ges-
tão de topo fez uma consulta de mercado 
e auscultou várias entidades acreditadas 
pelo IPAC para a certificação de empresas 

em conformidade com a NP 4457. 
A escolha recaiu pela eiC, sobretudo pela 
disponibilidade, abertura e facilidade no 
contacto. 

O facto de estarem certificados por uma 
entidade externa é um ponto diferencia-
dor na vossa área de atividade? 
Sim, como anteriormente se referiu, é dife-
renciador sobretudo ao nível da angariação 
de investimento externo. 

Investigação, Desenvolvimento, Inova-
ção fazem parte do ADN da Sea4Us. A 
empresa sente-se capacitada para con-
tinuar a diferenciar-se e a identificar 
oportunidades de melhoria constantes 
para se manter competitiva no mercado 
onde atua? 
Diria que a Investigação, Desenvolvimento 
e Inovação são a génese da Sea4Us. Não 
fabricamos produtos ou vendemos serviços. 
Tentamos descobrir moléculas, existentes 
na natureza que possam ajudar a melhorar 
a qualidade de vida de pessoas com de-
terminadas patologias. É esta a nossa área 
de atuação e de diferenciação; em parceria 
com outras entidades que atuam na área 
da ciência e/ou com os especialistas do 
meio académico, a Sea4Us irá continuar a 
desenvolver o seu caminho. 

A Sea4Us é uma empresa portuguesa de biotecnologia criada em 2013. Dedica-se à descoberta 
de novas substâncias de origem marinha para aplicações em necessidades clínicas ainda sem 
resposta, nomeadamente para a dor crónica. 
Atualmente mantém a sua sede social em Sagres e um laboratório em Lisboa, onde são realizados 
os trabalhos de investigação e desenvolvimento que permitam confirmar as potencialidades 
das substâncias de origem marinha e a sua síntese em laboratório. Conta com 15 colaboradores, 
maioritariamente investigadores, e um pequeno grupo de apoio nas áreas da gestão contratual 
e administrativa.

perfifil da empresa
Sea4Us

Sede, Laboratório Marinho
Rua do Poente, S/N
8650 – 378 Sagres

Laboratório de Fisiologia
Campo Mártires da Pátria, 

nº 130
1169-056 Lisboa

T: +351 218 803 078
E: info@sea4us.pt

S: https://sea4us.pt/

entrevista
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