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Resumo: 
 
O presente trabalho tem como objectivo o desenvolvimento da metodologia da aplicação da 
Norma NP 4457:2007 relativa aos requisitos do Sistema de Gestão da Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação (IDI) com vista à sua verificação no CEEQ - Centro de Estudos de 
Engenharia Química do ISEL 
 
A Norma NP 4457:2007 é um estímulo à inovação empresarial e à dinamização de processos 
de gestão para um melhor desempenho da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI). 
A certificação pela NP 4457:2007 constitui um acelerador e incentivador adicional ao sucesso 
da implementação do sistema. 
Este trabalho visa o desenvolvimento da metodologia de aplicação na Norma NP 4457:2007 
relativa aos requisitos do Sistema de Gestão da IDI. Depois de desenvolvida a metodologia, 
verificar-se -à a sua aplicabilidade no CEEQ - Centro de Estudos de Engenharia Química que 
tem um papel essencial para a sua optimização e verificação. 
No sentido de adquirir alicerces para um melhor entendimento do trabalho recorreu-se a um 
estudo pormenorizado da NP ISSO 9001 e da família das normas IDI. 
Efectuou-se uma linha de Diagnóstico/Comprovação dos Requisitos do Sistema de Gestão da 
IDI, que pode ser utilizada por qualquer entidade como diagnóstico ou comprovação no 
sentido da Certificação pela NP 4457:2007. 
O investimento em IDI em Portugal e na Europa foi alvo de estudo, já que pode constituir um 
grande obstáculo à implementação e à certificação. 
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