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Entidade

Secção ou Parte do documento

Tipo

Comentário (justificação da alteração)

Alteração proposta

Análise pelo IPAC

5

E

Existe algum motivo para utilizarem o termo Trocar “falência” por “insolvência”
falência? Creio que, em bom rigor, será insolvência.

Aceite

7, página 2, parte final do E
primeiro parágrafo

“se o primeiro testemunho for no nível “Prata”, será
necessário testemunho adicional para qualquer dos
níveis “Prata” e “Diamante”, aplicando-se depois a
regra de testemunho desse nível.” – cremos que neste
último “Prata” queriam dizer “Ouro”.

7, página 2, parte final do T
primeiro parágrafo

Clarificar que o incumprimento referido é do Nas situações em que o IPAC considere existir Clarificado
organismo de acreditação.
um baixo risco de incumprimento do programa
de avaliação (?), nomeadamente quando
Esclarecer melhor o que pretendem indicar com exista pouca (desejável quantificar) atividade
“ciclo 3/ou nível”.
de certificação, poderá ser dispensada a
realização de testemunho no ciclo 3/ou nível
para se evitar repetir a avaliação no mesmo
cliente do OC.

Anexo 1

“A duração das auditorias pode ser diminuída para a
indicada na coluna “c/SGSI” se a empresa tiver
certificação acreditada em SGSI (ISO 27001) à data da
realização de cada auditoria.” – falta vírgula
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se o primeiro testemunho for no nível “Prata”, Aceite
será necessário testemunho adicional para
qualquer dos níveis “Ouro” e “Diamante”,
aplicando-se depois a regra de testemunho
desse nível.

A duração das auditorias pode ser diminuída Aceite
para a indicada na coluna “c/SGSI”, se a
empresa tiver certificação acreditada em SGSI
(ISO 27001) à data da realização de cada
auditoria.

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.

