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NOTA INFORMATIVA AO CLIENTE 

 

 

 

O processo de transferência é 
realizado normalmente através de 
análise remota da documentação e 
das informações fornecidas 
juntamente com o pedido de 
transferência. No entanto, se as 
informações e a documentação não 
forem suficientes para que possamos 
conceder a certificação após análise 
técnica criteriosa da LRQA, a 
transferência da aprovação terá 
obrigatoriamente de incluir uma 
auditoria presencial às suas 
instalações antes de podermos 
recomendar a aprovação.  

Quando tivermos emitido o seu 
certificado de aprovação, iremos 

realizar visitas de acompanhamento 
para manter a aprovação.  

Pressupondo que não encontremos 
problemas de maior durante a 
auditoria remota de transferência, ou a 
visita de transferência (caso 
necessária), e consequante aprovação 
técnica indepentende, iremos emitir 
um certificado. A data de validade do 
certificado da LRQA dependerá do 
certificado a substituir. Se o seu 
Certificado atual: 

• não tiver data de validade – o 
certificado da LRQA� será válido 
durante três anos a partir da 
última data de aprovação inicial 
ou de auditoria de renovação do 
certificado  

• caso tenha data de validade - a 
validade do certificado da LRQA 
será idêntica à do seu certificado 
existente, ou três anos – o que 
terminar primeiro. 

Ao longo do processo, os nossos 
auditores estarão disponíveis para lhe 
dar toda a ajuda e seguirão uma 
abordagem prática para lhe dar valor 
real no processo de avaliação.  

Antes de realizarmos a nossa visita, 
iremos acordar consigo as datas de 

auditoria, horário de início e fim, a 
equipa de auditoria, a duração da 
auditoria e as secções da sua empresa 
que iremos auditar. As visitas serão 
realizadas e reportadas na língua 
Portuguesa, salvo acordo em 
contrário.  

 
Antes da transferência  

Para oferecer uma cotação, a LRQA 
precisará de:  
• dados da sua empresa e 

respetivas atividades 
• uma cópia do seu certificado em 

vigor,  
• incluindo a duração da aprovação 

e a data de caducidade,  
• saber a duração das suas visitas 

de acompanhamento atuais ou da 
próxima visita de renovação do 
certificado (se adequado),  

• determinar a duração da auditoria 
à sua empresa, adequada à fase 
do ciclo de acompanhamento / 
renovação do certificado, e tendo 
em conta a certificação existente. 
Se a sua aprovação em vigor 
baseava-se num programa 
"contínuo" ou de  

• "acompanhamento permanente", 
e uma visita para examinar o 
sistema como um todo não tiver 

Transferência de certificação 
acreditada/registo na LRQA 

Visão geral  

Esta Nota Informativa ao Cliente 
(CIN) explica as fases principais 
do nosso processo para assumir a 
aprovação de uma empresa que 
já mantenha um Sistema de 
Gestão que cumpra os requisitos 
e critérios reconhecidos, estando 
certificada por um organismo de 
certificação acreditado.  
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sido realizada nos últimos três 
anos, iremos adiconar tempo para 
permitir um exame mais 
aprofundado do sistema. 

 
Depois de ter assinado um contrato 
com a LRQA,  será necessário envio 
vários documentos de auditorias 
anteriores  
(cópias do certificado em vigor, 
relatórios de auditoria do último ciclo 
de certificação e repectivos PAC’s, caso 
hajam) para que possamos ver o 
estado do Sistema de Gestão existente. 
Poderemos também contactar o seu 
organismo de certificação anterior 
para verificar o estado da sua 
aprovação.  
 
Além disso, para emitir um certificado 
acreditado, precisamos de verificar: 
 
• se as suas atividades estão 

englobadas no nosso âmbito de 
acreditação 

• os seus motivos para procurar 
uma transferência 

• se a sua certificação atual está 
abrangida por um organismo 
acreditado e reconhecido pela IAF  

• se o seu âmbito de aprovação 
existente cumpre os requisitos de 
acreditação atuais 

• se tomou as medidas adequadas 
relativamente a quaisquer 
queixas externas recebidas pela 
sua empresa 

• o estado de qualquer 
compromisso eventual da sua 
empresa com organismos 
regulamentares relativamente a 
conformidade legal. 

 
Após a análise destas informações, 
será determinada a eventual 
necessidade de uma auditoria 
presencial às  instalações antes da 
emissão de um certificado pela LRQA.  
 
Caso não seja considerada necessária 
uma auditoria às instalações, as 
informações e a documentação 
fornecidas resultarão na emissão de 
um certificado acreditado. 
 
 
 
 
 

Auditoria de 
“Transferência”  
 
Objectivo da Auditoria   
Se a auditoria remota à documentação 
e aos dados que forneceu for 
considerada insuficiente para permitir 
a recomendação de certificação 
acreditada à sua empresa, ou caso 
tenham sido  identificados pontos que 
só poderão ser confirmados 
presencialmente, a LRQA terá de 
realizar uma auditoria presencial de 
transferência de aprovação. As 
atividades a realizar nesta auditoria 
serão determinadas como parte da 
análise de pré-transferência e ser-lhe-
ão comunicadas pelo auditor que 
realizar a mesma. Esta análise serve 
para confirmar que o sistema de 
gestão aprovado continua 
implementado, acompanhado e a 
desenvolver melhorias contínuas. 
Temos em consideração quaisquer 
alterações feitas no seu sistema, tais 
como, as alterações realizadas por 
alterações nas suas atividades, 
produtos ou serviços.  
Confirmamos também a conformidade 
com os requisitos de certificação. 
 
Realização da Auditoria  
A visita começa com uma reunião 
inicial. O auditor irá explicar à sua 
equipa de gestão a forma como 
realizamos as nossas auditorias e o 
cliente poderá apresentar a sua 
empresa. O auditor acordará um plano 
para a visita.  
Em seguida, o auditor irá: 
• analisar o seu âmbito de 

aprovação solicitado 
comparativamente ao seu âmbito 
anterior e examinar o seu sistema 
estabelecido e mantido, 
processos, documentação e 
registos para estabelecer que 
dizem respeito às atividades, 
produtos e serviços incluídos  no 
âmbito proposto,  

• analisar o seu certificado 
existente para determinar a sua 
validade, aplicabilidade às suas 
atividades, produtos ou serviços e 
instalações envolvidas, bem como 
a validade da acreditação,  

• analisar o(s) último(s) relatório(s) 
de auditoria  (último ciclo 
completo) pelo seu organismo de 
certificação existente para 
determinar eventuais medidas 

corretivas pendentes. Iremos 
avaliar a relevância de eventuais 
conclusões e abordaremos 
também a cronologia para 
medidas corretivas, 

• para SGA e SGSS, realizaremos 
uma auditoria às instalações para 
verificar que todos os perigos de 
Saúde e Segurança e/ ou aspetos 
Ambientais, dentro do âmbito da 
certificação, foram identificados e 
geridos corretamente no seu 
sistema de gestão, 

• analisar alterações ao sistema e a 
eficácia da respetiva 
implementação. 

 
A visita termina com uma reunião de 
encerramento para apresentar o nosso 
relatório e acordar a fase seguinte do 
processo de avaliação, incluindo 
eventuais oportunidades de melhoria 
de saúde e segurança, proteção e 
administração.  
Os detalhes das fases seguintes do 
ciclo de certificação encontram-se na 
nossa nota informativa ao cliente 
específica para esse serviço.  
 
 

Relatórios  
Durante a visita, iremos registar as 
conclusões da auditoria, o progresso 
relativamente ao plano de avaliação, 
comentários positivos e também 
pontos para esclarecimento ou 
interpretação. Registamos as 
conclusões num Registo das 
Conclusões da Auditoria e 
identificamo-las como Não 
Conformidade Maior ou Não 
Conformidade Menor.  
Definimos estas conclusões da 
seguinte forma:  
 
Não Conformidade Maior: A ausência 
de um ou mais elementos do sistema 
de gestão, ou a não implementação e 
manutenção dos mesmos, ou uma 
situação que iria, com base nas 
evidências objetivas disponíveis, 
levantar dúvidas significativas sobre a 
gestão: 
• a política, objetivos ou 

responsabilidades públicas da 
organização,  

• conformidade com os requisitos 
legais aplicáveis, 

• conformidade com os requisitos 
do cliente aplicáveis, 
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• conformidade com os resultados 
a  fornecer sobre os critérios de  
auditoria. 

Geralmente, uma Não Conformidade 
Maior será uma falha do sistema que:  
• já está a afetar a eficácia ou os 

resultados obtidos no sistema, 
• coloca em risco a capacidade do 

sistema de gestão, 
• requer a correção imediata, 
• requer uma análise imediata à 

causa de raiz e medidas 
corretivas. 

O auditor coordenador acordará 
consigo o acompanhamento e 
correção das mesmas.  
 
Não Conformidade Menor: Uma 
conclusão indicativa de um ponto 
fraco no sistema implementado e 
mantido, que não afetou de forma 
significativa a capacidade do sistema 
de gestão ou colocou em risco os 
resultados obtidos pelo sistema, mas 
que tem de ser corrigido para garantir 
a capacidade do sistema no futuro.  
Geralmente, uma Não Conformidade 
Menor será um ponto fraco num 
processo ou procedimento interno; ou 
uma conclusão na qual uma posterior 
deterioração do controlo poderia 
razoavelmente resultar na ineficácia 
do sistema. Requer uma investigação à 
causa de raiz e medidas corretivas.  

<Se for detetada numa visita que 
necessite emissão de certificado, o 
auditor irá pedir-lhe para indicar 
medidas corretivas a tomar. Este plano 
de ações corretivas (PAC) fará parte da 
revisão técnica feita pelo nosso 
escritório antes do certificado ser 
emitido. Se for detetado numa visita 
de acompanhamento, apesar de 
precisar de tomar medidas corretivas 
num prazo adequado após a visita, por 
regra não precisará de nos fornecer 
detalhes das medidas tomadas, sendo 
depois revisto na auditoria seguinte à 
sua empresa.  

Em ambos os casos, na auditoria 
seguinte, o auditor irá analisar as 
ações corretivas tomadas por si e 
preencher a secção de análise de ações 
corretivas do registo de conclusões.  
Mantenha cópias de todos os 
relatórios de auditoria durante três 
anos (um ciclo de certificação). Em 
circunstâncias excecionais, poderemos 
solicitar-lhe cópias de relatórios 
anteriores.  
Se identificarmos eventuais problemas 
isolados que deve corrigir para evitar 
que registemos uma não 
conformidade numa visita posterior, 
iremos registá-los numa parte 
especifica, e para efeito, do relatório.  
Estas recomendações de melhoria que 
poderão ser introduzidas no sistema 
de gestão para melhorar a eficiência 
dos processos realizados iremos 
registá-las: 
• no resumo executivo, para 

recomendações de melhoria  
estratégicas, ou 

• no corpo do relatório, para 
recomendações de melhoria 
relacionadas com uma área em 
particular. 

 
 

Amostragem  
É importante ter em conta que mesmo 
que um problema possa não ter sido 
identificado numa área de atividade, 
isso não significa necessariamente que 
não hajam problemas. O trabalho de 
auditoria baseia-se em técnicas de 
amostragem. Estatisticamente, há 
sempre a possibilidade de alguns 
problemas não serem identificados 
durante uma auditoria. Tenha este 
fator em consideração quando fizer 
uma auditoria ao seu próprio sistema 
de gestão.  
 
 

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 LRQA 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
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