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 NOTA INFORMATIVA AO CLIENTE 

 

 

Utilização da marca  

Pode utilizar a marca de aprovação 
LRQA relevante nos seus artigos de 
papelaria, material publicitário, 
edifícios da empresa, bandeiras, 
veículos, etc. Pode ser reproduzida em 
qualquer cor sólida e tamanho que 
seja claramente legível.  

Fornecemos versões clara e escura da 
marca, com uma variação CMYK para 
utilização em documentos impressos e 
uma variação RGB para utilização em 
ecrã. É assim garantida a apresentação 
ideal da sua marca.  

Para as organizações que pretendam 
apresentar as marcas LRQA em 
quaisquer veículos da empresa, 
encontra-se disponível uma marca de 
maior dimensão em ambas as versões 
clara e escura para certificações únicas 
e múltiplas.  

 

Alteração da marca  

No caso de alteração das marcas LRQA, 
será notificado pelo seu escritório 
LRQA local. Atualize para a nova marca 
logo que possível. Idealmente, deveria 
ocorrer em função da sua próxima 
visita de renovação do certificado. A 
sua empresa pode continuar a utilizar 
a marca LRQA anterior durante um 
tempo razoável. Contacte a sua equipa 
de serviços ao cliente LRQA local que 
terá todo o gosto em o ajudar a 
atualizar para a atual marca de 
aprovação. 
 
Exemplos da marca de 
aprovação LRQA:  

 

 

Utilização inadequada da 
marca 

As marcas de aprovação LRQA não 
demonstram a aprovação de um 
produto ou serviço, pelo que as 
mesmas não podem ser utilizadas no 
próprio produto ou na embalagem do 
mesmo. A marca refere-se ao seu 
sistema de gestão e apenas poderá ser 
utilizada neste contexto.  

Não pode utilizar a marca de 
aprovação LRQA relevante em 
relatórios de teste ou calibração, 
certificados ou certificados de 
conformidade.  

A marca não deve ser utilizada para 
dar a entender que esta certificação se 
aplica a outras atividades que não as 
definidas no âmbito LRQA e a outros 
locais que não os impressos no seu 
certificado. 

 
Declaração de Certificação  

Uma declaração de certificação pode 
ser aplicada na embalagem do 
produto (que pode ser removida sem 
que o produto se desintegre ou fique 
danificado) ou nas informações 
complementares (consideradas 
disponíveis em separado ou facilmente 

Utilização da marca de aprovação 
LRQA e promoção da sua 
aprovação 

Parabéns pela sua 
aprovação LRQA   

Enquanto cliente aprovado, pode 
agora utilizar uma marca de 
aprovação LRQA para demonstrar 
a sua obtenção a clientes, 
potenciais clientes e principais 
partes interessadas. Esta nota 
informativa foi elaborada para o 
ajudar a obter o máximo proveito 
da sua marca de aprovação e 
fornece orientações sobre a 
utilização da mesma. 
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destacáveis) para demonstrar que 
possui um sistema de gestão 
certificado.  

As etiquetas de tipo ou placas de 
identificação são consideradas como 
fazendo parte do produto.   

A declaração deverá incluir uma 
referência:  

• à identificação (por exemplo, 
marca ou nome), 

• ao tipo de sistema de gestão e à 
norma aplicável,  

• à LRQA enquanto organismo de 
certificação. 

 
A correta utilização da sua aprovação, 
incluindo a marca LRQA ou uma 
declaração de certificação, é uma 
obrigação contratual. A LRQA controla 
a utilização da marca e das 
declarações de certificação durante as 
visitas de acompanhamento e de 
renovação do certificado. 

 

Utilização inadequada do 
material e retirada do 
certificado  

O certificado LRQA pode ser retirado se 
a sua empresa utilizar 
inadequadamente a marca ou uma 
declaração de certificação e se a 
mesma persistir depois de notificada 
devido à utilização inadequada.  
Se a aprovação LRQA da sua empresa 
for retirada, deve cessar a utilização da 
marca e/ou de qualquer declaração de 
certificação e retirar qualquer material 
que tenha promovido a sua aprovação. 
A utilização contínua da marca e/ou de 
uma declaração de certificação nestas 
circunstâncias resultará em ações 
legais interpostas pela LRQA. 
 

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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