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CIRCULAR CLIENTES N.º 04/2015



Assunto: Alteração de preços para Organismos de Certificação de sistemas de gestão
Destinatários: Clientes e público em geral
Data de emissão: 30-11-2015
Exmos/as. Senhores/as,
O Regulamento de Preços (DRC004) atualmente em vigor deu continuidade à política de redução dos custos de
acreditação iniciada em 2013 com o aumento dos ciclos de acreditação de 3 para 4 anos e continuada em 2014 com uma
descida de preços e acertos na sua formulação.
Não tinha ainda sido alterado o preço da manutenção anual da acreditação dos organismos de certificação de sistemas de
gestão da qualidade (SGQ), uma vez que estava vinculado a um contrato celebrado em 2006 entre o IPAC e o IPQ que
estabelecia a transferência da respetiva verba do IPAC para o IPQ.



Esse contrato foi renegociado e celebrado um novo Protocolo de Promoção da Acreditação, que permite agora ao IPAC
alterar os preços em questão - assim e conforme já foi antecipado na Comissão Técnica de acreditação da Certificação
em setembro de 2015, apresentam-se abaixo os preços que irão ser praticados pelo IPAC para a manutenção anual da
acreditação dos organismos de certificação de SGQ:



Período

Preço da manutenção anual a cobrar por cada certificado SGQ emitido em cada ano

Até 31-12-2015

224,46 €

A partir de 01-01-2016

149,64 €

A partir de 01-01-2017

74,82 €

O IPAC alterará oportunamente o seu Regulamento de Preços (DRC004) em conformidade com a presente Circular.
O Conselho Diretivo espera que estes contributos em 2013, 2014 e agora em 2015 e para os anos seguintes de redução de
custos de acreditação pelo IPAC possam ser passados pelas entidades acreditadas aos seus clientes, repercutindo o seu
efeito pelo tecido económico.
Apresentamos os nossos melhores cumprimentos, e aproveitamos a quadra para desejar votos de Boas Festas,

Leopoldo Cortez
Presidente
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