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NOTA INFORMATIVA AO CLIENTE 

 

 

A LRQA foi sempre valorizada pelos 
seus clientes, pelo pragmatismo e a 
visão dos seus auditores. O desafio é 
manter estes valores no contexto 
digital.  
No entanto, à medida que a tecnologia 
da informação e das comunicações 
(TIC) aumenta o seu nível de 
sofisticação, pode aproveitar-se para 
otimizar a eficácia da avaliação, bem 
como apoiar e manter a integridade do 
processo de auditoria. 
 

O que é uma auditoria 
remota?  

Muito simples, nas auditorias remotas 
dos sistemas de gestão realizadas pela 
LRQA, utiliza-se a TIC como parte da 
metodologia da auditoria.  

As auditorias remotas podem ser 
usadas em diferentes situações, nas 
quais se incluem:  

• Análise de Falhas 
• A Fase 1 e Fase 2 podem realizar-

se remotamente (ver tabela 
seguinte) 

• O acompanhamento remoto das 
correções e ações corretivas em 
resposta às não conformidades.  

• A documentação pode ser 
partilhada através do Portal do 
Cliente, onde o Auditor 
Coordenador da equipa da Lloyd's 
Register a irá rever, sempre em 
conjunto com uma entrevista 
usando uma ligação áudio ou 
vídeo (p. ex. através de TEAMS, 
Skype, Zoom). 

• As atividades que podem ser 
auditadas remotamente nas 
instalações incluem a verificação 
da documentação, dos dados e 
dos registos, bem como 
entrevistas aos auditados e até a 
auditoria das instalações e 
processos utilizando 
retransmissores de vídeo em 
direto. 

 
Dependendo da sua situação e das 
suas preferências, as auditorias podem 
realizar-se a partir da sua sede 
principal, auditando remotamente 
outras locais que façam parte da sua 
organização, ou, por outro lado, com o 
auditor a trabalhar remotamente, por 

exemplo, a partir de casa, de um 
escritório da LRQA, ligando-se 
remotamente às instalações da sua 
organização.  

 
Princípios de uma auditoria 
remota  

Auditorias remotas:  
• Permitem realizar a auditoria ao 

seu sistema de gestão com menos 
interrupção para si e para a sua 
equipa. 

• Permitem que a LRQA faça 
amostragens e audite mais 
localizações praticamente com a 
mesma quantidade de recursos 
que empregaríamos para as 
auditorias presenciais. 

• Complementam as técnicas de 
avaliação tradicionais e não as 
substituem completamente. 

• Não são obrigatórias. 
• Normalmente, exigem o mesmo 

tempo de auditoria, só que parte 
do tempo que era utilizado para a 
auditoria presencial é agora 
usado para a auditoria remota. 

• Serão realizadas num período 
próximo do das jornadas 
presenciais (pode haver alguns 
dias de margem, mas tem de se 
tentar que sejam o mínino 
possível). 

 
 

Auditorias Remotas 

Introdução  
 
As organizações de hoje em dia 
operam à escala global e em 
múltiplas localizações. Por isso, 
nos últimos anos, aumentaram os 
motivos, as necessidades e as 
capacidades que comprometem a 
eficácia da metodologia tradicional 
de avaliação in loco. 
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Quando é que se podem usar 
as auditorias remotas?  

As normas IAF e, em certos casos, os 
proprietários de outros esquemas de 
certificação, permitem o uso de 
auditorias remotas em determinadas 
condições, não sendo sempre possível 
levá-las a cabo em todas as 
circunstâncias. Atualmente, os 
proprietários dos referenciais de 
segurança alimentar não permitem, 
em geral, a sua aplicação nas normas 
relativas aos sistemas de gestão 
relacionados com a alimentação. 

 

TENHA EM CONTA que, em casos de 
emergência nacional e internacional, o 
responsável do esquema pode realizar 
mais concessões se assim o 
considerar. Visite LRQA.org para obter 
mais informação.  
 
A tabela seguinte mostra as normas 
atuais sobre  a aplicação: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard Auditorias Remotas Notas 

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 50001  
ISO/IEC 27001  
ISO 22301  
ISO/IEC 20000-1  
ISO 22000 

Sim 
Sem restrições na Fase 1 (de acordo com IAF 
MD41)  Pelo menos 50 % nos casos em que a 
duração da Fase 2 seja de pelo menos 2 dias 

ISO 13485 Sim 

Sem restrições (de acordo com IAF MD41).  
Pelo menos 50 % nos casos em que a duração 
da Fase 2 seja de pelo menos 2 dias   
Podem aplicar-se restrições se se realizam em 
conjunto com MDSAP. 

ISO 45001 / OHSAS 18001 Sim 

A função central deve ser auditada anualmente.  
Se se cumprirem os critérios da IAF MD11 para a 
amostragem, pode estabelecer-se um regime 
de amostragem.   
Pelo menos 50 % nos casos em que a duração 
da Fase 2 seja de pelo menos 2 dias.  
Existe a possibilidade de realizar a auditoria 
remota, mas apenas se se limitar à revisão de 
documentos ou registos ou a entrevistas do 
pessoal ou dos empregados. Sem restrições (de 
acordo com IAF MD4). 

Série AS 9100 Sim 
Não irá exceder 30 % do tempo atribuído à 
auditoria. De acordo com os requisitos da IAF 
MD4. 

Outros produtos autorizados por 
organismos de acreditação  
(por ex., NHSS, CMS, etc.) 

Sim 
Sem restrições na Fase 1 (de acordo com IAF 
MD4)  Pelo menos 50 % nos casos em que a 
duração da Fase 2 seja de pelo menos 2 dias 

IATF 16949 Não  
IRIS Não  
   
1. Os documentos da IAF podem ser descarregados em 

https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38 
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As vantagens de fazer 
auditorias remotas  

A realização das auditorias remotas 
proporciona diferentes vantagens:   
 
Rápidas e flexíveis  
• As datas das auditorias podem ser 

rapidamente acordadas e com a 
mínima alteração de trabalho. 

• Maior acesso a especialistas 
técnicos de todo o mundo, sendo 
possível a participação de todas as 
partes interessadas. 

 
Seguras e sustentáveis 
• Menos riscos de segurança e saúde 

para as pessoas que se veem 
obrigadas a deslocar-se a 
localizações perigosas ou de difícil 
acesso. 

• Menos deslocamentos significa 
uma menor pegada ecológica e um 
método de prestação de serviços 
mais respeitador do meio 
ambiente. 

 
Excelência e experiência 
• Os resultados da auditoria e da 

certificação acreditada mantêm-se 
mediante processos consolidados 
e experiência técnica. 

• São oferecidos através de 
plataformas online seguras, fáceis 
de usar, para proteger a sua 
informação e a integridade da sua 
auditoria. 

 
 
Aplicabilidade e revisão de 
riscos  

Para cada organização, a LRQA irá 
identificar e documentar os riscos e 
oportunidades que podem afetar a 
eficácia da auditoria, incluindo a 
seleção das tecnologias, a sua gestão e 
a disposição das infraestruturas 
necessárias para apoiar o uso das TIC 
propostas. 

O plano de auditoria irá identificar a TIC 
que se vai utilizar e o alcance com que 
vai ser empregue.  

As auditorias remotas podem revelar-se 
inadequadas nos casos em que: 

• O cliente tenha um historial de não 
conformidades na localização 
auditada. 

 
 
 
 
 
 

• Se se modificar o âmbito de 
aprovação, ou se adicionarem 
umas instalações novas do cliente 
ou se existir uma alteração 
significativa que requeira uma 
aprovação. 

• Não se tenha levado a cabo 
nenhuma auditoria presencial 
durante um período prolongado. 
When no on-site audit has taken 
place for an extended period of 
time. 

 

Planificação de uma auditoria 
remota  

Antes de começar uma auditoria 
remota, é importante definir:  
• O programa para a auditoria 

remota planificada com os 
documentos pré-estabelecidos e a 
documentação que estará 
disponível durante a auditoria. 

• O âmbito proposto da auditoria e 
as atividades, áreas, processos, 
informação e pessoal que serão 
implicados na auditoria remota. 

• O prazo para a realização da 
auditoria remota especificado em 
horas e dias. 

• Como se deverá rever a 
informação que não pode ser 
partilhada remotamente 

 
O cliente irá proporcionar à LRQA: 
 
• A(s) pessoa(s) designada(s) que 

irão facilitar, gerir e coordenar os 
detalhes da auditoria em 
representação do cliente. Aqui 
incluem-se os tradutores, se tal for 
o caso. 

• Arquivos, projetos, relatórios, 
registos aplicáveis, etc. 

• O(s) procedimento(s) do cliente e 
os documentos para o(s) 
processo(s) que se vão auditar. Em 
alguns casos, solicitaremos 
informação chave (processos e 
registos) para revermos com 
antecedência. 

• Outros materiais que se 
considerem essenciais. 

 
A planificação da tecnologia deve 
incluir: 
• A determinação da plataforma (p. 

ex., Go-To-Meeting, WebEx, 
Skype/Teams, etc.) na qual a 
auditoria será realizada, que será 
acordada entre a LR e o cliente. 

• Conceder o acesso de segurança 
e/ou gerar perfis de auditor. 

 
 

• O uso de câmaras web, 
dispositivos móveis, 

• etc., se a avaliação física de um 
evento for recomendável ou 
necessária. 

• É importante experimentar as 
plataformas digitais antes da 
auditoria, para assegurar a 
funcionalidade da tecnologia e a 
compatibilidade entre o auditor e 
o cliente. 

 
 
Realização de uma auditoria 
remota  
 
Apoio do cliente 
• O proprietário do sistema de 

gestão do cliente deve estar 
disponível durante os períodos 
acordados para providenciar 
explicações, prestar apoio e 
facilitar informação adicional 
durante a auditoria remota 

• A gestão de topo deve estar 
disponível para as entrevistas 
planificadas 

• Os documentos de garantia do 
sistema de gestão do cliente serão 
facilitados antes ou no início da 
auditoria remota. 

• Quando for permitido o acesso ao 
seu portal online, o cliente irá 
proporcionar orientação a esse 
respeito 

• O cliente será incentivado a ativar 
o uso partilhado do ambiente de 
trabalho para facilitar o trabalho 
do auditor. 

 
As técnicas e tecnologias podem incluir: 
• Teleconferências e 

videoconferências 
• (p. ex., Skype/Teams/Zoom) 
• Reuniões online (p. ex., 

WebEx/GoTo) 
• Câmara web 
• Dispositivos para retransmissão 

em direto (móveis) 
• Envio de documentação 
• Correio eletrónico 
• Dropbox 
• Fotografias e vídeo 
• Acesso remoto/controlado ao 

sistema de gestão do cliente, 
sujeito a verificações de riscos para 
segurança da TI (recomenda-se um 
acesso supervisionado) 

• Cópias em papel 
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O resultado do processo de auditoria 
remota é comunicado ao cliente como 
se fosse uma reunião de encerramento 
dia. A comunicação será oral, por 
correio eletrónico ou mediante um 
relatório parcial. Os dados irão incluir 
um resumo da atividade, as 
contatações reais ou potenciais,   as 
áreas em que se deverá efetuar um 
acompanhamento presencial ou a 
modificação das áreas previstas para 
revisão.  

 

Aplicação LRQA Remote  

Às vezes, as auditorias remotas devem 
ser flexíveis e incluir   a auditoria dos 
processos físicos. A aplicação LRQA 
Remote permite a avaliação em 
movimento mediante um dispositivo 
iOS ou Android. Permite a interação de 
vários utilizadores em tempo real 
através de meios audiovisuais.    A LRQA 
Remote  grava o áudio e os dados 
visuais, para além das notas por escrito, 
para realizar um registo da auditoria. 
 
 
 
 
 

Elaboração de relatórios e 
passos depois da auditoria  

No geral, a elaboração de relatórios é 
idêntica à das auditorias presenciais, 
apesar de o relatório da auditoria 
também registar a tecnologia utilizada 
e o meio de armazenamento dos 
registos relacionados, incluindo os 
dados geográficos relacionados com a 
localização da auditoria, se necessário.  
Os relatórios da auditoria e os registos 
relacionados irão assinalar o alcance da 
utilização das TIC durante a realização 
da auditoria e a eficácia das TIC em 
alcançar os objetivos da auditoria.  
 
 
 
 
 

Segurança e confidencialidade  
 

O uso das TIC para as auditorias deve 
ser a metodologia utilizada por defeito, 
embora se deva acordar previamente 
com o cliente que vai ser auditado. O 
cliente e a LRQA irão garantir a 
implantação  das medidas e 
regulamentos relativos à segurança da 
informação e proteção de dados e irão 
acordar previamente as TIC utilizadas 
na auditoria.  

Ambas as partes irão tomar as medidas 
adequadas para assegurar e 
salvaguardar a segurança e 
confidencialidade dos dados em 
qualquer formato.  

No caso de incumprimento das ditas 
medidas ou falta de consenso 
relativamente às medidas em matéria 
de segurança da informação e da 
proteção de dados, a LRQA irá utilizar 
outros métodos para realizar ou 
cumprir os objetivos da auditoria.  

 
Nota: A LRQA não irá armazenar nem 
guardar a informação recolhida 
diretamente da auditoria remota para 
outros fins que não sejam os acordados 
com o cliente ou a elabração do 
relatório de auditoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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