


A nova versão da norma 
NP 4457:2021 
Gestão da investigação, 
Desenvolvimento 
e Inovação

Foi publicada pelo IPQ no passado dia 
15/12/2021 a nova versão da norma NP 4457 
Gestão da investigação, Desenvolvimento e 
Inovação. Requisitos do sistema de gestão da 
IDI.
A nova versão da norma vem agora a incluir os 
aspetos introduzidos com a publicação da 
norma ISO 56002: 2019 Sistema de gestão da 
inovação Linhas de orientação.
As organizações que detêm os seus Sistemas 
de Gestão IDI certificados de acordo com a NP 
4457:2007, terão um período de transição de 
24 meses a partir da publicação da nova 
versão, ou seja, até 15/12/2023 para adequarem 
os seus sistemas ao novo referencial. 
Durante este período as organizações serão 
ainda auditadas de acordo com a versão 2007, 
ou se o pretenderem já com a versão de 2021.



1. Objetivo e campo de aplicação
2. Referência normativas
3. Definições
4. Contexto da organização
4.1 Compreender a organização e o seu contexto
4.2 Compreender as necessidades de expetativas das partes interessadas
4.3 Sistema de Gestão de Inovação
5. Liderança
5.1 Gestão de topo
5.2 Visão da inovação
5.3 Estratégia da inovação
5.4 Objetivos da inovação
5.5 Política da inovação
5.6 Funções de responsabilidades
6. Planeamento
6.1 Ações para abordar oportunidade e riscos
6.2 Planeamento global das atividades do SGI
6.3 Planeamento de iniciativas de inovação
6.4 Portefólio de inovação

A nova versão inclui 10 capítulos, indo de encontro 
à estrutura de alto nível das demais normas 

de sistemas de gestão e está alinhada também com a ISO 56002:2019:



7. Suporte
7.1 Recursos
7.2 Pessoas e competências
7.3 Comunicação
7.4 Informação documentada
7.5 Ferramentas e métodos
7.6 Gestão de inteligência estratégica e do conhecimento
7.7 Gestão da propriedade intelectual
8. Operacionalização
8.1Planeamento e controlo operacional da gestão da inovação
8.2 iniciativas de inovação
8.3 Processo de inovação
9. Avaliação e desempenho
9.1 Monitorização, medição, análise avaliação
9.2 Auditoria interna
9.3 Revisão pela gestão
10. Melhoria
Sendo de que da cláusula 4 à 10 estabelecem requisitos que organização deverá 
cumprir de modo garantir a melhoria sistemática do seus SGIDI.

A nova versão inclui 10 capítulos, indo de encontro 
à estrutura de alto nível das demais normas 

de sistemas de gestão e está alinhada também com a ISO 56002:2019:



Fonte: norma NP 4457:2021



 

Somos uma empresa prestadora de serviços de consultoria, auditorias e 
formação, certificada pela NP EN ISO 9001 desde 2004 no seguinte 

âmbito: Prestação de serviços de Consultoria, Formação e Auditoria no 
âmbito de normas de referência nacionais e internacionais a Entidades 

Públicas e Privadas (Qualidade, ISO 20000 Gestão de Serviços, Segurança 
da Informação, Ambiente, Investigação, Desenvolvimento e Inovação IDI, 
Segurança no Trabalho, Segurança Alimentar, entre outros) Consultoria 

em mapeamento de processos.
Somos, desde abril 2009, uma Entidade Formadora certificada pela 

DGERT, o que permite aos nossos clientes usufruir de diversas vantagens, 
como isenção do IVA ao consumidor e os certificados profissionais associados.

Para informação mais detalhada sobre estes serviços deverá entrar em 
contacto com:

sonia.vieira@qualiwork.pt - pedro.santana@qualiwork.pt.
(917842136) (917843174)

O presente documento constitui um resumo e interpretação livre por parte da QualiWork, Lda.
Esta QWTips é propriedade da QualiWork, Lda. Apenas pode ser utilizada em ações internas à 

entidade cliente recetora da mesma, não podendo ser reproduzido para outras situações salvo concordância expressa da QualiWork, Lda
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