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Entidade

Secção ou Parte do documento

Tipo

Comentário (justificação da alteração)

Alteração proposta

Análise pelo IPAC

1

11.1
Metodologia
acreditação

de E

A meio da frase faz um paragrafo e repete a palavra Eliminar o paragrafo e o termo duplicado:
Aceite
Tabela
O âmbito de acreditação dos organismos de
certificação que atuem no âmbito do
referencial ISO 22000 é definido pelos
sectores da Tabela 11.1 (conforme Anexo A
da ISO/TS 22003), sendo cada um destes
sectores uma unidade de acreditação.

2

12.1
Metodologia
acreditação

de E

A meio da frase faz um paragrafo e repete a palavra Eliminar o paragrafo e o termo duplicado:
Aceite
Tabela
O âmbito de acreditação dos organismos de
certificação que atuem no âmbito do
referencial FSSC 22000 é definido pelos
sectores da Tabela 12.1 (conforme Anexo A
da ISO/TS 22003), sendo cada um destes
sectores uma unidade de acreditação.

3

14.1
Metodologia
acreditação

de E

A meio da frase faz um paragrafo e repete a palavra Eliminar o paragrafo e o termo duplicado:
Aceite
Tabela
O âmbito de acreditação dos organismos de
certificação que atuem no âmbito do
referencial ISO 50001 é definido pelos
sectores da Tabela 14.1 (conforme ponto 6.3
da ISO 50003), sendo cada um destes sectores
uma unidade de acreditação.
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Entidade que comenta: nome da entidade (pessoa singular ou colectiva) ou acrónimo
Secção ou Parte do documento: Identificar a parte do documento que se comenta
Tipo de comentário: G = Genérico ou Estratégico; T = Técnico;
E = Editorial

4 Comentário: Justificar a alteração proposta
5 Alteração: Identificar tipo: NR = Nova Redacção / EL = Eliminação / AD = Adição - Apresentar
o(s) texto(s) alternativo(s) nos casos de nova redacção e/ou adição.

