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1 Entidade que comenta: nome da entidade (pessoa singular ou colectiva) ou acrónimo 

2 Secção ou Parte do documento: Identificar a parte do documento que se comenta 

3 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. 

   

1.  3. Requisitos específicos dos 
sectores de acreditação 

G O documento é omisso no que se refere à certificação 
dos Sistemas de Gestão FSSC 22000 e à certificação 
dos Sistemas de Gestão Âmbito Regulamentar 

 FSSC 22000: incluído na secção 11 visto 
ter tratamento similar 
Âmbito Regulamentar: colocada uma nota 
na secção 3 a referenciar o OEC025 

2.  4. Certificação de sistemas 
de gestão da qualidade (SGQ) 

  [Adição IPAC] Atualizado o texto do EA-6/02 

3.  4.2. Metodologia de acreditação E As tabelas não estão devidamente identificadas. Tabela 4.2.1 – Âmbitos de acreditação para a 
certificação de SGQ 
 
(…) (ver Tabela 4.2.2) (…) 
 
Tabela 4.2.2 – Unidades de acreditação e 
correspondência com códigos NACE 
 
Tabela 4.2.3 – Agrupamentos de códigos IAF 
para fins de avaliação (IAF MD17) 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 

4.  4.2. Metodologia de acreditação E O texto “Resumo das disposições do IAF MD17(…)” 
não está alinhado com a restante informação. (na 
lateral da última tabela do ponto 4.2) 

Alinhar o texto com os três pontos seguintes. Feita a justificação de todo o texto 

5.  5.2. Metodologia de acreditação E As tabelas não estão devidamente identificadas. Tabela 5.2.1 – Âmbitos de acreditação para a 
certificação de SGA 
 
(…) (ver Tabela 5.2.2) (…) 
 
Tabela 5.2.2 – Agrupamentos de códigos IAF 
para fins de avaliação (IAF MD17) 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 

6.  5.2. Metodologia de acreditação E O texto “Resumo das disposições do IAF MD17(…)” 
não está alinhado com a restante informação. 

Alinhar o texto com os quatro pontos 
seguintes. 

Feita a justificação de todo o texto 

7.  Tabela 6.2 – Metodologia da 
avaliação e testemunho para 
SGFS 

E No campo de Concessão e Extensão no ponto 
“Testemunho presencial da certificação da 

“Testemunho presencial da certificação da 
certificação individual, sendo que este pode 

Aceite 
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certificação individual (…)” a palavra “substituída” 
deve ser alterada para “substituído” 

ser substituído por testemunho presencial 
(…)” 

8.  Tabela 6.2 – Metodologia da 
avaliação e testemunho para 
SGFS 

E No campo de Manutenção no ponto “Na fase inicial 
(…)” deve ser acrescentado a palavra âmbito. 

Na fase inicial após a concessão, pode ser 
necessário realizar mais testemunhos para 
garantir a representatividade do âmbito. 

Aceite com reformulação 

9.  7.2. Metodologia de acreditação E As tabelas não estão devidamente identificadas. Tabela 7.2.1 – Âmbitos de acreditação para a 
certificação de SG SST 
 
(…) (ver Tabela 7.2.2) (…) 
 
Tabela 7.2.2 – Agrupamentos de códigos IAF 
para fins de avaliação (IAF MD22) 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 

10.  7.2. Metodologia de acreditação E No texto “Resumo das disposições do IAF MD17(…)” 
não deveria ser referido o IAF MD22 em vez do IAF 
MD17? Para além de que o texto não está alinhado 
com a restante informação. 

Se necessário corrigir a referência ao 
documento IAF e alinhar o texto com os quatro 
pontos seguintes. 

Embora a tabela esteja no IAF MD22, as 
disposições estão no IAF MD17. 
Feita a justificação de todo o texto. 

11.  8.1. Metodologia de 
certificação 

E No parágrafo “A duração das auditorias (…)” a 
identificação da tabela deve ser corrigida. 

(…) para as auditorias de concessão através da 
Tabela 8.1.1 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 

12.  8.1. Metodologia de 
certificação 

E As tabelas não estão devidamente identificadas Tabela 8.1.1 – Duração das auditorias 
concessão da certificação SG IDI – ver fórmula 
abaixo (em n.º auditores.dia) 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 

13.  8.2. Metodologia de acreditação E As tabelas não estão devidamente identificadas. Tabela 8.2.1 – Âmbitos de acreditação para a 
certificação de SG IDI 
 
(…) (ver Tabela 8.2.2) (…) 
 
Tabela 8.2.2 – Âmbitos de acreditação para a 
certificação de SG IDI – Correspondência entre 
sectores IDI, classificação NACE e códigos IAF 
 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 
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Tabela 8.2.3 – Metodologia de avaliação e 
testemunho, por referência os Grupos 
Sectoriais definidos na Tabela 8.2.4 
Tabela 8.2.4 – Grupos Sectoriais de unidades 
IDI para fins de avaliação, com identificação 
dos sectores críticas em cada Grupo: 
 

14.  Tabela 9.1 – Metodologia da 
avaliação e testemunho para 
SGSI 

E No campo de Manutenção no ponto “Na fase inicial 
(…)” deve ser acrescentado a palavra âmbito. 

Na fase inicial após a concessão, pode ser 
necessário realizar mais testemunhos para 
garantir a representatividade do âmbito. 

Aceite com reformulação 

15.  10.1. Metodologia de 
certificação 

E As tabelas não estão devidamente identificadas. a) Os códigos NACE (ver.2) (…) (ver Tabela 
10.1.1); 
 
As áreas técnicas (…), tal como indicado na 
Tabela 10.1.1 (…) encontra-se indicada na 
Tabela 10.1.2. 
 
Tabela 10.1.1 – Áreas técnicas de competência 
necessárias às equipas auditoras, face ao 
âmbito de certificação do SGFP 
 
Tabela 10.1.2 – Áreas técnicas de competência 
e respetiva forma de evidenciação, por função 
na Equipa Auditora 
 
 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 

16.  10.2. Metodologia de 
acreditação 

E As tabelas não estão devidamente identificadas. Tabela 10.2.1 – âmbito de acreditação para a 
certificação SGFP 
 
Tabela 10.2.2 – Metodologia de avaliação e 
testemunho para SGFP 
 
 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 
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17.  10.2. Metodologia de 
acreditação 

E Na Tabela 10.4 que deveria estar identificada como 
10.2.2, no campo de Manutenção no ponto “Na fase 
inicial (…)” deve ser acrescentado a palavra âmbito. 

Na fase inicial após a concessão, pode ser 
necessário realizar mais testemunhos para 
garantir a representatividade do âmbito. 

Aceite com reformulação 

18.  12.2. Metodologia de 
acreditação 

E A tabela não está devidamente identificada. Tabela 12.2.1 – Metodologia de avaliação e 
testemunho para SGSTI 
 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 

19.  12.2. Metodologia de 
acreditação 

E Na Tabela 12.1 que deveria estar identificada como 
12.2.1, no campo de Manutenção no ponto “Na fase 
inicial (…)” deve ser acrescentado a palavra âmbito. 

Na fase inicial após a concessão, pode ser 
necessário realizar mais testemunhos para 
garantir a representatividade do âmbito. 

Aceite com reformulação 

20.  13.1. Metodologia de 
acreditação 

 A frase “O âmbito de acreditação (…), sendo cada um 
destes sectores uma unidade de acreditação” 
apresenta uma quebra por paragrafo e a palavra 
Tabela surge em duplicado. 
A identificação da tabela está incorreta. 

O âmbito de acreditação dos organismos de 
certificação que atuem no âmbito do 
referencial ISO 50001 é definido pelos sectores 
da Tabela 13.1.1 (conforme ponto 6.3 da ISO 
50003), sendo cada um destes sectores uma 
unidade de acreditação. 

Erro de formatação na criação do PDF, 
será corrigido. 
Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 

21.  13.1. Metodologia de 
acreditação 

E As tabelas não estão devidamente identificadas. Tabela 13.1.1 – Sectores de acreditação para 
a certificação de SGE 
 
Tabela 13.1.2 - Metodologia de avaliação e 
testemunho para SGE 
 
 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 

22.  13.1. Metodologia de 
acreditação 

E Na Tabela 13.2 que deveria estar identificada como 
13.1.2, no campo de Manutenção no ponto “Na fase 
inicial (…)” deve ser acrescentado a palavra âmbito. 

Na fase inicial após a concessão, pode ser 
necessário realizar mais testemunhos para 
garantir a representatividade do âmbito. 

Aceite com reformulação 

23.  14.2. Metodologia de 
acreditação 

E As tabelas não estão devidamente identificadas. O âmbito de acreditação dos OC que atuem no 
âmbito do referencial ISO 22301 é definido 
pelos sectores da Tabela 14.2.1, sendo cada 
um destes sectores uma unidade de 
acreditação. 
 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 
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Tabela 14.2.1 – Sectores de acreditação para 
a certificação de SGCN (Possibilidade de 
eliminar esta tabela e manter apenas a Tabela 
14.2.2) 
 
Tabela 14.2.2 – Sectores de acreditação e 
correspondência com códigos IAF 
 
Tabela 14.2.3 – Metodologia de avaliação e 
testemunho para SGCN 
 

24.  14.2. Metodologia de 
acreditação 

E Na Tabela 14.3 que deveria estar identificada como 
14.2.3, no campo de Manutenção no ponto “Na fase 
inicial (…)” deve ser acrescentado a palavra âmbito. 

Na fase inicial após a concessão, pode ser 
necessário realizar mais testemunhos para 
garantir a representatividade do âmbito. 

Aceite com reformulação 

25.  15.1. Metodologia de 
certificação 

E A tabela não está devidamente identificada. O tempo de auditoria (T) de certificação de 
SGC é calculado pela fórmula abaixo e 
conforme disposto na Tabela 15.1.1: 
 
Tabela 15.1.1 – Duração da auditoria de 
concessão da certificação SGC 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 

26.  15.2. Metodologia de 
acreditação 

E As tabelas não estão devidamente identificadas. O âmbito de acreditação dos OC que atuem no 
âmbito do referencial NP 4552 é definido pelos 
sectores da Tabela 15.2.1, sendo cada um 
destes sectores uma unidade de acreditação. 
 
Tabela 15.2.1 – Sectores de acreditação para 
a certificação de SGC 
 
A metodologia de avaliação e testemunho está 
descrita na Tabela 15.2.2 (Para harmonizar o 
documento deveria ser incluída uma frase 
semelhante a esta nos pontos anteriores. e.g  
antes da tabela 6.2, da tabela 9.1, da tabela 

Esclarecemos que a numeração das 
tabelas é feita por secção principal e não 
por cada subsecção 
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10.4 (que deveria ser identificada como 
10.2.2) etc) 
 
Tabela 15.2.2 – Metodologia de avaliação e 
testemunho para SGC 

 


