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CIRCULAR CLIENTES N.º 02/2018



Assunto: Extensão do acordo de reconhecimento mútuo do IAF
Destinatários: Organismos de certificação acreditados
Data de emissão: 04-05-2018
Exmos/as. Senhores/as,
Conforme sabem, o IAF gere um acordo de reconhecimento mútuo do qual o IPAC é signatário, que está estruturado em
níveis (scopes) e sub-níveis (sub-scopes), conforme descrito no documento IAF PR4.
Este acordo utiliza as infraestruturas regionais existentes (e.g. EA, PAC, IAAC) para gerir o processo de avaliação dos
signatários, pelo que as infraestruturas regionais são assim avaliadas quanto à robustez e fiabilidade dos seus acordos de
reconhecimento mútuo face aos critérios e requisitos estabelecidos pelo IAF (e ILAC).



A EA foi recentemente avaliada quanto ao funcionamento do seu acordo de reconhecimento mútuo na área dos
organismos de certificação, tendo o IAF confirmado o adequado funcionamento do acordo de reconhecimento mútuo da
EA para novos sub-níveis:







ISO 50001 - Sistemas de gestão de energia
ISO/IEC 27001 - Sistemas de gestão de segurança da informação
ISO 22000 - Sistemas de gestão da segurança alimentar
ISO 13485 - Sistemas de gestão da qualidade para dispositivos médicos

Uma vez que o IPAC presta serviços de acreditação e é signatário do acordo da EA para os três primeiros referenciais, foi
automaticamente abrangido pela extensão do acordo de reconhecimento do IAF, passando a integrar este acordo para
aqueles três referenciais.
Desta forma, os organismos de certificação acreditados pelo IPAC para aqueles referenciais e que tenham assinado o
acordo de sublicenciamento IPAC/IAF, podem utilizar e apor o respetivo símbolo combinado IPAC&IAF MLA conforme
disposto no Regulamento dos Símbolos de Acreditação (DRC002), devendo a tabela 2 (na secção 6.5) passar a ler-se
conforme indicado a seguir:
Tabela 2 - Usos autorizados do Símbolo combinado IPAC & IAF MLA por entidades acreditadas
Âmbito do IAF MLA - Uso autorizado em ofícios, propostas,
Sub-âmbito do IAF MLA - Uso autorizado em certificados
publicidade e sítios eletrónicos
de conformidade
Certificação de sistemas de gestão
(ISO/IEC 17021-1)

S.G. Qualidade (ISO 9001)
S.G. Ambiental (ISO 14001)
S.G. Segurança Alimentar (ISO 22000)
S.G. Segurança da Informação (ISO/IEC 27001)
S.G. Energia (ISO 50001)

Certificação de produtos (ISO/IEC 17065)

GlobalGAP

Certificação de pessoas (ISO/IEC 17024)

---

O Regulamento dos Símbolos de Acreditação será atualizado com esta tabela na próxima revisão.
Com os melhores cumprimentos,
Leopoldo Cortez
Presidente
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