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NOTA INFORMATIVA AO CLIENTE 

 

 

 

Visão geral 

Para todas as auditorias realizadas 
pela LR, os objetivos são: 
• Determinar a conformidade do 

sistema de gestão do cliente, ou 
partes do mesmo, com critérios de 
auditoria; 

• Determinar a capacidade do 
sistema de gestão para assegurar 
que o cliente cumpre os requisitos 
estatutários, regulamentares e 
contratuais aplicáveis; NOTA: a 
auditoria de certificação do 
sistema de gestão não é uma 
auditoria de cumprimento legal. 

• Determinar a eficiência do 
sistema de gestão para assegurar 
que o cliente pode esperar 
alcançar razoavelmente os seus 
objetivos definidos; 

• Conforme o caso, identificar as 
áreas de melhoria potencial do 
sistema de gestão. 

Os detalhes dos objetivos de cada tipo 
de visita estão indicados na secção 
sobre os tipos de visita, abaixo. 
 
Quando aplicável uma visita de 
auditoria, o pessoal envolvido terá os 
seguintes papéis: 
• O Auditor coordenador é 

responsável do processo 
completo de auditoria e da 
criação do plano de visitas. São 

responsáveis de dirigir os 
membros da equipa, incluindo a 
atribuição de atividades aos 
membros da equipa para 
assegurar que o plano de visitas 
pode ser realizado, da compilação 
do relatório e das conclusões da 
visita e de realizar 
recomendações em relação a sua 
certificação. 

• Os membros da equipa realizam o 
processo de auditoria com a 
direção do Auditor coordenador; 
realizam as tarefas de auditoria 
detalhada de acordo com o plano 
de visitas e elaboram um relatório 
das tarefas realizadas, incluindo 
as conclusões, para a sua 
introdução no relatório global de 
visita. 

• Quando necessários 
conhecimentos especializados 
que complementem os da equipa 
de auditoria, será necessária a 
presença dum Especialista 
técnico para a auditoria. Estes 
especialistas, mesmo como 
assessores da equipa de 
auditoria, não realizarão qualquer 
tarefa da auditoria. 

• Poderá ser incluído na equipa de 
auditoria um Auditor em 
formação (AUT) que, com a 
direção do Auditor coordenador, 
desempenhará as funções dum 

membro da equipa ou do Auditor 
coordenador. 

• O Auditor coordenador solicitará 
a designação do pessoal da sua 
organização para servir de guia e 
apoio da equipa de auditoria 
durante as visitas. 

• Às vezes, a equipa de auditoria 
poderá estar acompanhada por 
um observador. Os observadores 
não formam parte da equipa de 
auditoria e não devem influir, nem 
interferir na auditoria. Podem ser 
da LR, dum órgão de certificação 
ou regulação, ou de outra parte 
interessada que queira ser 
testemunha da auditoria. 

 
O departamento de planeamento do 
seu escritório da LR informará sobre a 
composição da equipa de auditoria 
antes da visita incluindo, caso 
aplicável, especialistas técnicos, e se a 
equipa será acompanhada por um 
observador. 
 
Os requisitos de acreditação definem a 
existência de quatro elementos para o 
processo de auditoria: 
• auditoria à conceção e definição 

do sistema 
• auditoria à autonomia do sistema 

do cliente 
• planeamento da visita à 

implementação do sistema 

Processo de Auditoria: 
Descrição do Serviço a 
Sistemas de Gestão 
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• auditoria à implementação do 
sistema. 

Combinamos estes elementos para 
atender às exigências do mercado. 
Contudo, qualquer combinação de 
visitas deve permitir que você, o 
cliente, tenha tempo para corrigir 
quaisquer não conformidades antes da 
visita seguinte. 
Normalmente, realizamos a auditoria 
de certificação inicial de um Sistema de 
Gestão em duas fases - Fase 1 e Fase 2. 
 

Estrutura das visitas 

Numa visita da Fase 1 vamos abordar 
os seguintes elementos: 
• uma auditoria da conceção e 

definição do sistema para 
confirmar a conformidade com os 
requisitos de certificação, tais 
como o(s) padrão(ões) da 
auditoria e o âmbito de 
certificação 

• uma auditoria da sua autogestão, 
dos indicadores essenciais, 
incluindo auditorias internas e 
análise da gestão e, para os Sist. 
Gestão Ambiental (SGA) e Saúde & 
Segurança (SGSS), o processo 
para avaliação do risco 

• uma confirmação dos acordos 
contratuais, incluindo a definição 
do âmbito de aprovação e 
identificação do programa, 
logística, amostragem, etc., que 
serão utilizados durante a visita 
da Fase 2. 

 
Uma visita de Fase 2 é constituída por: 
• uma auditoria à implementação 

do sistema de gestão para 
confirmar a conformidade com os 
requisitos de certificação, tais 
como o(s) padrão(ões) da 
auditoria e o âmbito de 
certificação. 

 
Intervalo entre as visitas da 
Fase 1 e da Fase 2 

Recomendamos que o intervalo entre 
as visitas da Fase 1 e da Fase 2 seja, no 
mínimo, de seis semanas e, no 
máximo, de três meses. Ao planear as 
duas visitas para a auditoria, iremos 
considerar: 
• as suas necessidades para 

solucionar, antes da visita da Fase 
2, quaisquer áreas de 

preocupação que possam ter sido 
identificadas durante a visita da 
Fase 1, e 

• a relevância continuada do nosso 
trabalho realizado aquando da 
visita da Fase 1. 

• Caso planeado um intervalo 
superior a três meses, pode haver 
a necessidade de auditar 
novamente algumas das áreas 
auditadas na Fase 1. Um intervalo 
inferior a seis semanas pode não 
lhe dar tempo suficiente para 
abordar potenciais áreas de 
preocupação/ risco identificadas 
na visita de Fase 1. 

 
Auditoria de Fase 1 

Normalmente, a nossa equipa de 
auditoria realiza de forma presencial a 
visita de Fase 1 ao sistema de gestão 
do cliente. Tenha em atenção que 
realizar a visita da Fase 1 remotamente 
cria riscos adicionais para a visita de 
Fase 2. 
Nota: Para a maioria dos sistemas de 
gestão, é recomendável que, pelo 
menos, parte da Fase 1 seja realizada 
nas suas instalações para cumprir os 
objetivos. 

 
Objetivo da visita de Fase 1 

Estas visitas serão comunicadas na 
Nota de informação ao cliente (CIN) 
enviada antes da visita de Fase 1. O 
auditor revê o sistema para determinar 
se cumpre os requisitos dos critérios 
de auditoria e se abrange as atividades 
detalhadas no âmbito da auditoria. 
Logo, o auditor terá uma entrevista 
com a equipa de direção da empresa 
para definir se realizaram o seguinte:  
• determinar o contexto da sua 

organização, incluindo a 
identificação das partes 
interessadas 

• análise da estratégica da empresa 
• identificar os riscos que podem 

exercer um impacto na sua 
atividade e a capacidade do 
sistema de gestão para alcançar 
os seus objetivos estratégicos 

• que tenha sido determinado o 
âmbito do sistema de gestão 
baseado no contexto em que 
operará 

• que tenham identificado os 
requisitos legais, estatutários ou 

regulamentares aplicáveis e que o 
sistema tem que tratar. 

O auditor utilizará a informação obtida 
como resultado destas entrevistas 
para rever o design do sistema, 
determinar se o cliente tratou o risco 
potencial do sistema e determinar se 
foram tratadas as necessidades dos 
envolvidos. 
Para além, o auditor revê e confirma os 
acordos contratuais. Estão incluídas as 
modificações necessárias de acordo 
com os resultados da visita de Fase 1 
(incluídas mudanças no âmbito da 
auditoria, durante a visita de Fase 2 e 
duração das visitas seguintes de 
manutenção). O auditor também 
determinará o planeamento, logística, 
amostragem, etc. que será utilizada 
durante a visita de Fase 2. 

 
Durante a visita da Fase 1 

Para todas as auditorias, o nosso 
auditor irá efetuar o seguinte: 
a) avaliar a sua localização e as 

condições específicas do local e 
falar com os seus funcionários 
para determinar o seu grau de 
preparação para a visita da Fase 2 

b) examinar o seu estado e 
entendimento em relação aos 
requisitos da norma, em 
particular no que diz respeito à 
identificação de indicadores 
chave de desempenho ou ao 
funcionamento, aspetos, 
processos e objetivos importantes 
do sistema de gestão 

c) recolher as informações que 
necessita sobre o âmbito do seu 
sistema de gestão, processos e 
localização(ões) da sua 
organização e os respetivos 
requisitos legais, regulamentares e 
de conformidade como, por 
exemplo, os aspetos referentes à 
qualidade, ambientais e legais das 
suas operações, riscos 
associados, etc 

d) confirmar se tem procedimentos 
em vigor para identificar os 
requisitos legais e para garantir 
que cumpre com o seu 
compromisso em relação à 
conformidade legal através da 
monitorização da conformidade 
legal e regulamentar 

e) rever a atribuição de recursos para 
a Fase 2 e acordar consigo os 
detalhes da visita da Fase 2 
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f) disponibilizar um foco 
objectivoobjetivo para o 
programa da visita de Fase 2, 
devido à ao conhecimento e 
compreensão adequada do seu 
sistema de gestão e das operações 
em local, identificando os 
aspectosaspetos importantes no 
contexto 

g) confirmar se a documentação do 
seu sistema de gestão está 
adequada e com ligações claras a 
quaisquer sistemas de gestão 
relacionados que estejam em 
funcionamento 

h) avaliar o seu planeamento de 
auditorias internas e revisões pela 
gestão, bem como a forma como 
as executa - e se o nível de 
implementação do sistema de 
gestão comprova que a sua 
organização está preparada para 
a visita de Fase 2. 

O auditor irá também abordar os 
seguintes itens específicos dos 
produtos/ serviços: 

 
Para auditorias de Sistema 
de Gestão Ambiental – SGA 

O nosso auditor irá identificar o seu: 
• processo de melhoria continua 

para melhorar o seu sistema, 
melhorando assim o seu 
desempenho, e 

• processo para garantir o seu 
compromisso com a prevenção de 
poluição. 

O nosso auditor irá comunicar 
elementos chave dos processos da 
melhoria contínua e de prevenção da 
poluição no nosso relatório de 
auditoria ou fornecer uma referência 
para procedimentos ou documentos 
específicos do seu sistema. Tal tem 
como objetivo permitir-nos auditar o 
requisito da ISO 14001 para a melhoria 
contínua e para a prevenção da 
poluição em cada visita de 
acompanhamento. 

 
Para     auditorias     de     
Sistema de     Gestão 
Segurança    Informação – 
SGSI 

O nosso auditor irá confirmar se: 

• os limites físicos e lógicos do 
âmbito estão definidos no seu 
sistema, e 

• foi realizada uma avaliação do 
risco, identificando: 

- as ameaças aos ativos 

- vulnerabilidades e impactos sobre 
o cliente, 

- se foi determinado o grau de risco. 
O nosso auditor irá acordar consigo a 
justificação para qualquer exclusão de 
controlos da ISO/IEC 27001 Anexo A. 
Deve documentar a justificação na sua 
Declaração de Aplicabilidade. 

 
Para    auditorias    de    
Sistema    de    Ge stão de    
Saúde & Segurança – SGSS 

O nosso auditor irá confirmar se: 
• existe um processo de auditoria 

interna eficaz em vigor que tem 
em conta os riscos de saúde e 
segurança ocupacional 
associados aos vários 
componentes das suas atividades 

• é consistente em estabelecer e 
manter procedimentos para 
identificação de perigo, avaliação 
do risco e controlo do risco. 

 
Fecho de Auditoria - todos 
os setores 

O nosso auditor irá: 
• documentar e comunicar os 

resultados da visita da Fase 1, 
incluindo a identificação de 
quaisquer áreas de preocupação 
que poderão resultar em não 
conformidade caso não sejam 
corrigidas antes do final da visita 
da Fase 2 

• considerar o intervalo temporal 
de tempo entre as visitas da Fase 1 
e da Fase 2, incluindo: 

- as suas necessidades e 
capacidade para solucionar 
áreas de preocupação 
identificadas durante a visita da 
Fase 1, e 

- se o nosso trabalho concluído 
durante a visita da Fase 1 será 
ainda relevante no momento da 
visita da Fase 2. 

Se determinar que pode efetuar 
qualquer ação corretiva necessária 

dentro do intervalo temporal de 
tempo entre auditorias, o auditor irá 
considerar se será necessário tempo 
adicional durante a visita da Fase 2 
para verificar as ações corretivas 
efetuadas. 

Se o intervalo entre as visitas for 
aumentado para um período entre 
três e seis meses, teremos de: 

• identificar as alterações que tem 
de fazer no seu sistema, incluindo 
a necessidade de registos 

• rever as alterações para 
determinar a necessidade de uma 
nova visita ou de aumentar o 
tempo da visita da Fase 2, para 
verificar se a conceção, definição e 
funcionamento do sistema estão 
agora em conformidade com os 
requisitos de certificação, tais 
como a(s) norma(s) da auditoria e 
o âmbito da certificação 

Um período superior a seis meses, é 
normalmente necessária uma segunda 
visita da Fase 1. Pode ser também 
necessário rever os nossos planos, 
duração e / ou calendário para a visita 
da Fase 2. 

 
Objetivo da visita de Fase 2 

O objetivo desta visita é avaliar a 
conformidade do seu sistema de 
gestão com os requisitos de 
certificação, por exemplo, os critérios 
de auditoria e o alcance da 
certificação, qualquer requisito 
estatutário, regulamentar e contratual, 
e assegurar que o sistema cumpre os 
seus objetivos definidos. O auditor 
também tratará todos os temas 
pendentes de visitas anteriores e as 
modificações da sua organização ou 
sistema que influem na aprovação 
potencial. 
O auditor utilizará a metodologia de 
Auditoria da LR para ajudar na gestão 
dos seus sistemas e riscos para 
melhorar e proteger o desempenho 
presente e futuro da sua organização. 

 
Auditoria de Fase 2 

As partes do sistema de gestão que 
foram auditadas durante a visita da 
Fase 1 e que se determinou estarem 
totalmente implementadas, em 
funcionamento e em conformidade 
com os requisitos, podem não precisar 



Processo de Auditoria: Descrição do Serviço a Sistemas de Gestão | 4 
 

ser reavaliadas durante a visita de Fase 
2. Contudo, o nosso auditor tem de 
confirmar que essas partes do sistema 
de gestão já avaliadas continuam a 
estar em conformidade com os 
requisitos de certificação. Se assim for, 
o nosso auditor irá incluir uma 
declaração para este efeito no 
relatório de visita da Fase 2. O nosso 
auditor irá declarar que a 
conformidade foi estabelecida durante 
a visita da Fase 1. 
As visitas da Fase 2 têm dedevem ter 
um plano de visita. O plano segue os 
requisitos da ISO/IEC 17021 e tem em 
consideração as informações obtidas 
durante a visita da Fase 1. 
 
A visita da Fase 2: 
• ocorre no(s) local(ais) da sua 

organização 
• avalia a implementação e a 

eficácia do seu sistema de gestão. 
A nossa equipa de auditoria: 

• realiza a visita da Fase 2 para 
reunir evidências objetivas de que 
o seu sistema de gestão está em 
conformidade com a norma de 
auditoria e com os outros 
requisitos de certificação 

• audita um número suficiente de 
exemplos das suas atividades em 
relação ao sistema de gestão para 
obter uma avaliação sólida da 
implementação, incluindo a 
eficácia, do sistema de gestão 
pode propor oportunidades de 
melhoria, mas não deve 
recomendar soluções específicas. 

• aborda um número suficiente de 
funcionários, incluindo a 
administração de topo e os 
funcionários operacionais, das 
instalações auditadas, para 
fornecer a garantia da 
implementação e compreensão 
do sistema em toda a organização 

• analisa todas as informações e 
evidências objetivas recolhidas 
durante as visitas da Fase 1 e da 
Fase 2 para determinar o grau de 
cumprimento com todos os 
requisitos de certificação e tomar 
uma decisão em relação a 
qualquer não conformidade 

 
A visita da Fase 2 inclui um exame do 
seu sistema de gestão, incluindo no 
mínimo o seguinte: 
a) informações e evidências sobre a 

conformidade com todos os 

requisitos do documento 
normativo aplicável 

b) monitorização, medição, 
comunicação e revisão do 
desempenho em comparação 
com metas e objetivos de 
desempenho chave 

c) o seu sistema de gestão e o 
desempenho no que respeita à 
conformidade legal 

d) controlo operacional 
e) auditoria interna e revisão pela 

gestão 
f) responsabilidade da gestão pelas 

suas políticas 
g) ligações entre os requisitos 

normativos, a política, objetivos e 
objectivosobjetivos de 
desempenho, quaisquer 
requisitos legais aplicáveis, 
responsabilidades, competência 
pessoal, operações, 
procedimentos, dados de 
desempenho e resultados de 
auditoria interna. 

 
As ações a realizar após a conclusão 
de uma visita da Fase 2 incluem, pelo 
menos, o seguinte: 
• deixar um registo de quaisquer 

não conformidades identificadas e 
acordadas consigo antes de sair 

• definir o relatório de auditoria. 
O objetivo do acompanhamento é 
determinar: 
• se o sistema de gestão do 

cliente cumpre os critérios de 
auditoria e o âmbito da 
certificação 

• se os requisitos estatutários, 
regulamentares e contratuais 
foram alcançados 

• e assegurar que o sistema cumpre 
os seus objetivos definidos. 

Para tratar todos os temas pendentes 
de certificação.visitas anteriores e as 
modificações da sua organização ou 
sistema que influem na aprovação. 
O auditor utilizará a metodologia de 
Auditoria da LR para ajudar na gestão 
dos seus sistemas e riscos para 
melhorar e proteger o desempenho 
presente e futuro da sua organização. 
 

Atividades 

Selecionar o tema 
O nosso auditor seleciona o tema para 
a visita com base em informações 
obtidas na conversa inicial com a 

administração de topo da sua 
organização. As informações obtidas 
durante esta conversa irão determinar 
o foco da visita, que o nosso auditor 
então aborda nos processos 
selecionados para a visita. 
Nas discussões iniciais consigo, o 
nosso auditor irá também identificar o 
tema para a visita seguinte e que 
processos serão abrangidos. Iremos 
confirmar isto na visita seguinte. 

 
Análise dos indicadores essenciais 
Durante o ciclo de auditorias anuais, 
serão analisados os indicadores 
essenciais de eficácia da 
implementação do sistema como parte 
da conversa inicial com a sua gestão de 
topo, e durante a auditoria aos 
processos definidos para a visita. 
Estes indicadores incluem: 
 

Para todos os tipos de produtos: 
• auditorias internas e revisão pela 

gestão 
• progresso das atividades 

planeadas visando a melhoria 
contínua 

• eficácia do sistema de gestão no 
que se refere a alcançar os seus 
objetivos 

• análise de quaisquer alterações 
• tratamento das reclamações 
• uma  análise  das    ações  

aplicadas  em  relação  a    não 
conformidades identificadas 
durante a visita anterior. 

 
Para auditorias de SGSS, ISO 14001 e 
outras auditorias SGA: 
• o processo para garantir o seu 

compromisso da política de SGA 
com a prevenção da poluição. 

• o sistema para monitorizar a 
conformidade legal. 

• o processo para rever e atualizar 
as avaliações dos riscos de SGSS 
para refletir a mudança nas 
operações, perigos e controlos. 

• actividadesatividades de 
“encerramento de fábrica" ou de 
"turnaround" relacionadas com 
SGSS para garantir que foram 
abordadas no âmbito do ciclo de 
vida da aprovação. 

 
Para auditorias de SGSI Confirmação 
de que: 
• atualizou a sua Avaliação do Risco 

e a sua Declaração de 
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Aplicabilidade para refletir 
quaisquer alterações de ameaças, 
vulnerabilidades e impactos 

• o plano de análise de risco foi 
revisto de forma a avançar com 
possíveis ações necessárias, e que 
os incidentes relacionados com a 
segurança são geridos 
eficazmente 

• a análise pela gestão inclui 
considerações às medidas de 
eficácia. 

• Também se ocorrerem alterações 
na sua estrutura de SGSI, na 
estrutura da organização ou em 
atividades com impacto na 
Avaliação do Risco ou na 
Declaração de Aplicabilidade, 
temos então de acordar uma 
análise às alterações antes que 
estas sejam integradas no âmbito 
de aprovação. O nosso auditor irá 
programar uma análise, 
efetuando uma visita especial de 
acompanhamento ou 
adicionando tempo à visita de 
acompanhamento seguinte. 

• se forem identificadas alterações 
que afetam significativamente o 
seu SGSI e caso não tenha sido 
realizada uma Avaliação do Risco 
de forma aceitável, o nosso 
auditor deve considerar a 
suspensão da certificação. 

 
Revisão dos logotipos 

Durante a auditoria, o nosso auditor irá 
analisar a utilização dos logotipos 
permitidos pela LR, e organismos de 
acreditação, tendo em conta as regras 
de utilização dos mesmos. O 
incumprimento constitui uma violação 
do contrato de aprovação. 

 
Renovação do certificado 

Objetivo da visita de planeamento da 
renovação de Certificado 
Para rever o sistema e o desempenho 
da sua empresa durante o ciclo de 
certificação anterior, ver como planeia 
enfrentar o futuro e planear a visita de 
renovação do Certificado, além de 
confirmar o cumprimento contínuo 
dos critérios de auditoria e o alcance 
da certificação, qualquer requisito 
estatutário, regulamentar e contratual, 
e assegurar que o sistema cumpre os 
seus objetivos definidos. Para tratar 

todos os temas pendentes de visitas 
anteriores e as modificações da sua 
organização ou sistema que influem na 
aprovação. 
O auditor utilizará a metodologia de 
Auditoria da LR para ajudar na gestão 
dos sistemas e riscos para melhorar e 
proteger o desempenho presente e 
futuro da sua organização. 

 
Planeamento para a 
renovação do certificado 

Realizamos renovações de certificados 
de três em três anos, planeadas na 
visita de acompanhamento anterior e 
acordadas consigo. 
O processo de planeamento da 
renovação do certificado é constituído 
por três etapas: Análise, Previsão e 
Planeamento. 

 
Análise 

Esta etapa inclui a análise do 
desempenho anterior, como por 
exemplo: 
• informações gerais sobre 

reclamações e outros indicadores 
de desempenho 

• melhorias na documentação do 
sistema 

• Projetos no registo de melhorias 
• ensinamentos retirados das 

auditorias 
• tendências nos nossos resultados. 
Com base nesta análise do 
desempenho anterior, o nosso auditor 
irá identificar quaisquer potenciais 
riscos no atual sistema de gestão em 
relação à implementação bem-
sucedida das estratégias e objetivos. 

 
Previsão 

O objetivo da previsão é alinhar as 
nossas atividades de auditoria com a 
sua estratégia e objetivos. Aquando da 
conversa com a gestão de topo, o 
auditor irá entender as suas 
expetativas a longo prazo como, por 
exemplo, questões estratégicas: como 
os riscos operacionais e de negócio, 
questões competitivas, mudanças no 
ambiente interno e externo, etc. 
Ao longo da entrevista o nosso auditor 
irá definir se estas expetativas, 
objetivos e estratégias terão algum 

impacto no seu sistema de gestão ou 
nas partes interessadas da sua 
organização. 
Iremos utilizar a fase da previsão para 
identificar temas adicionais que podem 
ser usados na auditoria de renovação 
seguinte, e para o seguinte ciclo de 
certificação de três anos. 

 
Planeamento 

A próxima etapa na visita é planear a 
renovação do certificado. Nesta parte 
da visita, o nosso auditor irá: 
• identificar todos os aspetos do 

sistema que não tenham sido 
abordados adequadamente 
durante o ciclo de 
acompanhamento e planear a 
melhor forma de análise futura 

• utilizar a informação adquirida 
durante as fases de análise e 
previsão para apoiar o processo 
de planeamento 

• caso seja apropriado, considerar a 
melhor forma para dar atenção a 
quaisquer temas identificados 
(incluindo o registo de 
monitorização de melhorias) 

• identificar as áreas, 
departamentos, processos e 
atividades a ser auditados 

• acordar consigo durações 
sensatas para cada uma destas 
áreas, proporcionalmente ao risco 

• tentar identificar a melhor 
utilização dos recursos e evitar 
duplicações 

• adicionar tempo apropriado para 
comunicar, consolidar e 
apresentar relatórios 

• consolidar as informações num 
programa de auditoria sensato. 

O nosso auditor irá possibilitar tempo 
para discussão com todos os gestores 
aplicáveis, e para uma revisão dos 
registos de todos os departamentos 
relevantes. 

 
Objetivo da visita de 
renovação de Certificado 

Esta visita é utilizada como nova 
avaliação da implementação do 
sistema de gestão baseado nos 
resultados da visita de 
planeamento da renovação do 
Certificado. Isto permite confirmar 
novamente o cumprimento dos 
requisitos de certificação, por 
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exemplo, os critérios de avaliação e 
o alcance da certificação, qualquer 
requisito estatutário, regulamentar 
e contratual aplicável, e para 
assegurar que o sistema cumpre os 
seus objetivos definidos. Para tratar 
todos os temas pendentes de 
visitas anteriores e as modificações 
da sua organização ou sistema que 
influem na aprovação. 

O auditor utilizará a metodologia de 
Auditoria da LR para ajudar na 
gestão dos seus sistemas e riscos 
para melhorar e proteger o 
desempenho presente e futuro da 
sua organização. 

 
Efetuar visitas de 
renovação do certificado 

Realizamos a visita de renovação do 
certificado de forma semelhante a uma 
auditoria de Fase 2. Além disso, 
incluímos uma análise da 
documentação do seu sistema para 
garantir que: 
• continua adequado à sua 

empresa, e 
• em conformidade com os 

requisitos de certificação e com o 
âmbito da certificação, incluindo 
melhoria contínua. 

 

Alterações à sua aprovação 

Para qualquer aumento ou 
diminuição ao âmbito de aprovação 
do seu certificado, envie uma 
solicitação formal. 
A LR irá rever o pedido e considerar: 
• adições ou alterações aos 

requisitos de competência para 
a(s) equipa(s) de auditoria 

• adições ou reduções aos 
requisitos de auditoria e sua 
duração 

Será notificado sobre quaisquer 
alterações através de uma adenda ao 
contrato / contrato alterado. 
Iremos efetuar uma Auditoria de 
Revisão Documental separada (Fase 1) 
se a alteração solicitada significar uma 
importante alteração ou adição ao seu 
sistema de gestão. 
A auditoria de alteração ao âmbito 
será realizada em consonância com o 
nosso processo para Auditorias de 
Fase 2, apesar de não ser normalmente 
criado um plano de auditoria formal. 
Se não tiver sido efetuada qualquer 

revisão documental (Fase 1), poderá 
ser necessário tempo adicional ao 
Auditor Coordenador, durante a 
auditoria, para analisar a 
documentação relevante e para 
acordar um plano para atividades de 
auditoria adicionais. 
Tais auditorias podem ser realizadas 
em separado / isoladas, ou de forma 
combinada com uma auditoria 
programada (acompanhamento ou 
renovação do certificado). 
A LR irá emitir o(s) certificado(s) 
alterado(s) usando a mesma data de 
validade do certificado atual. 
O objetivo desta visita é avaliar a 
implantação do sistema de gestão 
numa sede ou atividade adicional que 
amplia o alcance da aprovação 
existente. Para tratar todos os temas 
pendentes de visitas anteriores e as 
modificações da sua organização ou 
sistema que influem na aprovação 
potencial. 

 
Relatório 

Os relatórios são semelhantes em 
todas as nossas auditorias. Iremos 
preencher os relatórios de auditoria de 
forma a registar os resultados da 
auditoria, progresso(s) em relação ao 
plano acordado, comentários positivos 
e também pontos de esclarecimento 
ou interpretação. Registamos os 
resultados da auditoria num Registo de 
Resultados, e identificamo-losos 
identificamos como Não 
Conformidade MaioMaior ou Não 
Conformidade Menor. Definimos estes 
resultados como: 

 
Não Conformidade Maior: A ausência 
de, ou a falha em implementar e 
manter um ou mais elementos do 
sistema de gestão; ou uma situação 
que, com base em evidências objetivas 
disponíveis, pode levantar dúvidas que 
a gestão consiga alcançar: 
• a política, os objetivos ou os 

compromissos públicos da 
organização 

• conformidade com os requisitos 
regulamentares aplicáveis 

• conformidade com os requisitos 
aplicáveis ao cliente 

• conformidade com os resultados 
dos critérios de auditoria. 

Normalmente, uma não conformidade 
maior será uma falha do sistema que: 

• já está a afetar a eficácia do 
sistema ou os resultados 

• coloca em risco a capacidade do 
sistema de gestão 

• requer uma contenção imediata 
• requer análise de causa e ação 

corretiva imediatas. 
O nosso auditor coordenador irá 
acordar consigo o acompanhamento 
adequado de tais ações. 

 
Não Conformidade Menor: Um 
resultado indicativo de uma, ou mais, 
fraquezas no sistema implementado e 
mantido que não teve um impacto 
significativo na capacidade do sistema 
de gestão, nem coloca em risco os 
resultados do sistema, mas que tem de 
ser revisto para garantir a capacidade 
futura do sistema. Normalmente, uma 
não conformidade menor será uma 
fraqueza num processo ou 
procedimento interno; ou um 
resultado que dê a entender, de forma 
concreta e credível, que qualquer 
deterioração do controlo poderá fazer 
com que o sistema se torne ineficaz. 
Requer investigação de causas e 
possíveis ações corretivas. 
Se esta não conformidade menor 
surgir numa auditoria que resulte na 
emissão de um certificado, o auditor irá 
solicitar-lhe que ação corretiva irá 
efetuar. Este plano de ação corretiva 
deverá fazer parte da revisão técnica, 
efetuada pela LR, antes da emissão do 
seu certificado. Se surgir numa visita 
de acompanhamento, embora tenha 
de efetuar um plano de ações 
corretivas dentro de um determinado 
período de tempo após a mesma, 
normalmente não precisará de nos 
fornecer detalhes da ação até à 
auditoria seguinte. 
Em ambos os casos, o auditor irá rever 
na auditoria seguinte as ações 
corretivas que tomou, e preencher a 
secção de revisão de ações corretivas 
no registo de resultados do relatório. 
Por favor, guarde cópias de todos os 
nossos relatórios de auditoria durante 
três anos. Em circunstâncias 
excepcionais, poderemos solicitar-lhe 
que nos apresente as cópias dos 
relatórios anteriores. 
Se identificarmos algum problema 
isolado que deve resolver para evitar a 
origem de uma não conformidade 
numa auditoria posterior, iremos 
registá-lo na parte correspondente do 
relatório. 
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Seguimento das Não 
Conformidades Maiores 

Caso o tempo necessário para rever 
a(s) Não Conformidade(s) Maior(es) 
exceder os 6 meses após o a auditoria 
inicial de Fase 2, então teremos de 
auditar novamente todo o sistema. 
Nós chamamos a esta auditoria 
especial de verificação de acções 
correctivasações corretivas de "Nova 
auditoria completa". 
Se a organização não conseguir 
corrigir uma Não Conformidade Maior 
identificada durante daa auditoria de 
Renovação da certificação, num 
período de 6 meses após a mesma, o 
cliente será informado que será 
necessário efetuar uma auditoria 
completa de Fase 2 para que a 
renovação da certificação possa ser 
atribuída. 

 
Visitas de 
acompanhamento e de 
auditorias especiais 

O objetivo das visitas de 
acompanhamento é rever a 
efetividade das correções e as medidas 
corretivas aplicadas depois de 
documentada uma Não conformidade 
maior numa Fase 2 ou uma renovação 
de Certificado. O objetivo das 
auditorias especiais é rever a 
efetividade das correções e as medidas 
corretivas aplicadas, depois de 
atribuída uma Não conformidade 
maior numa auditoria de 
acompanhamento. 
Caso recebida uma reclamação no 
Âmbito desta aprovação, ou caso 
notifique a LR de modificações que 
podem afetar de forma considerável o 
cumprimento do sistema de gestão 
com os critérios referidos e as 

aprovações emitidas sob a sua 
aprovação, a LR realizará uma 
auditoria sem aviso prévio, ou 
notificando com pouca antecedência, 
para investigar a reclamação ou rever 
as modificações realizadas. 
 

Amostragem 

É importante lembrar que mesmo que 
um problema não seja identificado 
numa área de atividade, isso não 
significa necessariamente que não 
hajam problemas. Como o trabalho de 
auditoria tem como base técnicas de 
amostragem, estatisticamente, há 
sempre a possibilidade de que os 
problemas não sejam identificados 
durante uma auditoria. Deve lembrar-
se sempre disto quando auditar o seu 
próprio sistema de gestão. 
 

Decisão de certificação 

Após uma auditoria em que o auditor 
faça uma recomendação em relação à 
sua certificação, as regras de 
acreditação exigem que esta 
recomendação seja sujeita a uma 
revisão independente, ou decisão de 
certificação, e somente após esta será 
a certificação concedida, renovada, 
prolongada, reduzida, suspensa ou 
retirada. 
 

Confidencialidade 

Não iremos transmitir / facultar 
quaisquer informações por nós 
recolhidas sobre a sua organização 
(incluindo o conteúdo dos relatórios) a 
qualquer outra pessoa, ou 
organização, sem a sua autorização 
(exceto conforme exigido pelos 
organismos de acreditação). 
 

Informação adicional 

Para saber mais sobre como a LR o 
pode ajudar a aumentar o 
desempenho e a reduzir o risco, visite 
o nosso website www.lrqa.com/pt.  

Entre em contato 
Visite o nosso website www.lrqa.com/pt

 
Av. D. Carlos I, 44-6º  
1200-649  
Lisboa  
Portugal

CIN002 - Revisão 4 - 15 de Novembro de 2021 
Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in or 
changes to information. For more information on LRQA, please visit www.lrqa.com/entities. ©LRQA Group Limited 2021. 

O SEU FUTURO. O NOSSO FOCO. 


	Visão geral
	Estrutura das visitas
	Intervalo entre as visitas da Fase 1 e da Fase 2
	Auditoria de Fase 1
	Objetivo da visita de Fase 1
	Durante a visita da Fase 1
	Para auditorias de Sistema de Gestão Ambiental – SGA
	Para     auditorias     de     Sistema de     Gestão Segurança    Informação – SGSI
	Para    auditorias    de    Sistema    de    Ge stão de    Saúde & Segurança – SGSS
	Fecho de Auditoria - todos os setores
	Objetivo da visita de Fase 2
	Auditoria de Fase 2
	Atividades
	Revisão dos logotipos
	Renovação do certificado
	Planeamento para a renovação do certificado
	Análise
	Previsão
	Planeamento
	Objetivo da visita de renovação de Certificado
	Efetuar visitas de renovação do certificado
	Alterações à sua aprovação
	Relatório
	Seguimento das Não Conformidades Maiores
	Visitas de acompanhamento e de auditorias especiais
	Amostragem
	Decisão de certificação
	Confidencialidade
	Informação adicional

