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Designação: Conferência IAF & ILAC 2007 

Representante(s): Leopoldo Cortez 

Local e data: Sydney (Austrália), 18 a 31 de Outubro de 2007 

  

1  Antecedentes 
Os organismos de acreditação necessitam de ter uma actuação harmonizada e coerente, de modo a permitir 
o estabelecimento dos Acordos de Reconhecimento Mútuo que facilitam a circulação de bens e serviços, 
bem como ter um sistema de avaliação inter-pares para dar confiança e consistência aos ditos Acordos, a 
fim de serem reconhecidos. 

Assim, os organismos de acreditação agrupam-se em estruturas ou associações regionais (EA na Europa, 
IAAC na América, APLAC e PAC na Ásia-Pacífico, etc.) e internacionais (ILAC para Laboratórios e Inspecção e 
IAF para Certificação e Inspecção) para discutir a harmonização de actuações e a gestão dos Acordos Mútuos 
e do correspondente sistema de avaliação inter-pares. 

Embora as estruturas regionais (EA) tenham um papel importante de preparação e discussão de temas, é 
nas estruturas internacionais (ILAC e IAF) que as principais discussões e decisões são tomadas. Estas 
estruturas regionais possuem vários comités e grupos de trabalho que se vão reunindo ao longo do ano, 
existindo uma Conferência Anual onde são concentradas as reuniões de vários comités e grupos de trabalho, 
de modo a optimizar recursos. 

O relatório que a seguir se apresenta respeita à Conferência Anual IAF&ILAC de 2007. 

2  Assuntos discutidos e conclusões 
O calendário da Conferência IAF&ILAC é sempre preenchido por sessões de trabalho diárias (incluindo 
sábados, domingos e feriados), por forma a optimizar a relação custos benefícios, e bastantes vezes com 
sessões em paralelo, o que dificultou o acompanhamento de todos os trabalhos para o IPAC, pois por 
questões de contenção de custos apenas enviou o Director como seu representante. 

O Programa da Conferência é apresentado abaixo, encontrando-se sublinhadas as sessões em que participou 
o representante do IPAC; por vezes encontra-se assinalada a participação no mesmo dia em duas sessões 
distintas, o que aconteceu ou por não haver sobreposição de horários (manhã/tarde) ou por alternância na 
participação. 

Programa 

Legenda 
 Texto em castanho refere-se a eventos ILAC 
 Texto em azul refere-se a eventos IAF  
 Texto em verde refere-se a eventos comuns ILAC&IAF 

19 Outubro 
 Workshop - Evaluators of Reg. Cooperations (Closed) 
 PAC Executive Committee 

20 Outubro 
 Joint Working Group for Maintenance of A series   
 PAC Executive Committee   
 IAF Task Group (Reengineering Accreditation)   
 IAF Task Group (Scope of IAF MLA)   
 ILAC Accreditation Issues Committee   
 IAF MLA Procedures Sub-Committee   
 IAF TF Review of GD3  
 IAF TF Criteria for QMS Scopes  

21 Outubro 
 Joint Session of IAF MLA MC & ILAC AMC (Closed)   
 IAF MLA Management Committee (Closed)   
 ILAC Accreditation Issues Committee   
 Joint Working Group for Training   
 ISO&IAF Accreditation Audit Practices Group   
 IAF Strategic Initiative 5 Expected Outcomes  

22 Outubro 
 IAF Executive Committee   
 ILAC Executive Committee   
 IAF WG Multi-sites  
 IAF WG Product Certification  
 IAF WG ISO 20000  
 IAF WG ISO 13485  
 IAF Cross Frontier Accreditation Task Group   
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23 Outubro 
 Joint Inspection Group   
 ILAC Proficiency Testing Consultative Group  
 Joint ISO 17011 Task Force   
 IAF MLA Group   
 IAF Multilateral Arrangement Committee   
 ILAC Arrangement Management Committee (Closed)   
 IAF Communications & Marketing Committee (CMC)  
 ILAC Marketing & Communications Committee (MCC)   
 IAF WG ISO 17024   

24 Outubro 
 ILAC Arrangement Committee   
 IAF Technical Committee   

25 Outubro 
 ILAC Arrangement Committee   
 IAF Technical Committee   
 Joint Committee for Closer Cooperation   

26 Outubro 
 PAC MLA Management Committee   
 ILAC Laboratory Committee   
 IAF Marketing Workshop   
 Joint Development Support Committee   

 EA Meeting (informal)   
 IAF WG ISO 14065 (Day 1)  

27 Outubro 
 ILAC Laboratory Committee   
 IAF General Assembly   
 IAF Open Forum   
 ILAC Executive Committee   
 IAAC Meeting (Informal)   
 IAF WG ISO 14065 (Day 2)  

28 Outubro 
 ILAC General Assembly   
 ILAC - IAF Joint General Assembly   

29 Outubro 
 IAF General Assembly   
 IAF Board   
 ILAC Open Forum   

30 Outubro 
 ILAC Arrangement Council   
 ILAC General Assembly   

31 Outubro 
 ILAC-IAF JDSC&APMP Developing Countries Seminar   

 

Apresenta-se a seguir um resumo dos principais assuntos e conclusões por comité ou grupo de trabalho. 

Workshop for Evaluators of Regional Cooperations: Este seminário decorreu a 19-10-2007, e era reservado 
a avaliadores de estruturas regionais de acreditação. Sendo o signatário um dos cinco avaliadores-
líderes regionais designados pela EA, foi convidado a participar nesta sessão fechada, onde foram 
discutidos os requisitos e procedimentos a cumprir (série A dos documentos ILAC&IAF), tendo-se 
efectuado um estudo de casos de classificação de constatações.  

A possibilidade do IPAC participar neste workshop e discutir lado a lado com os melhores avaliadores 
de organismos de acreditação permite recolher ensinamentos e experiências valiosas para as futuras 
avaliações inter-pares a que o IPAC será sujeito, bem como defender e promover interpretações e 
soluções que sejam vantajosas para o IPAC, aumentando significativamente as hipóteses de sucesso 
nas avaliações inter-pares. 

ILAC Accreditation Issues Committee (ILAC AIC): Este comité destina-se a discutir temas técnicos relativos 
à acreditação de laboratórios, e nele se elaboram os guias e documentos interpretativos e 
aplicativos. A reunião decorreu a 20 e 21-10-2007, tendo-se abordado os seguintes temas: 
- o ponto de situação dos trabalhos a decorrer nas estruturas regionais; 
- as cooperações e parcerias com organizações representativas de sectores laboratoriais; 
- o estado de implementação da norma ISO/IEC 17011:2004, norma essa que os acreditadores têm 

de cumprir, tendo sido apresentado o estado de preparação do respectivo guia interpretativo 
(que terá critérios obrigatórios); 

- o desenvolvimento dos novos esquemas de acreditação de produtores de materiais de referência, 
a acreditação da amostragem, os problemas associados à emissão de relatórios e certificados 
não-acreditados, e a implementação de âmbitos flexíveis; 

- as dificuldades de implementação da ISO/IEC 17025:2005 (norma de acreditação de 
laboratórios), tendo sido discutido um documento sobre a estimativa de incertezas em 
calibração e outro em ensaios, a revisão dos documentos existentes (ILAC G2 e ILAC P10) sobre 
rastreabilidade das medições, e um documento sobre como reportar a conformidade com 
especificações; 

- foi abordada a questão da acreditação dos laboratórios médicos de referência (ISO 15195), de 
acordo com a organização sectorial JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory 
Medicine) – foi dito que o prazo estabelecido para as candidaturas termina em Janeiro de 2009; 

- foi igualmente debatida a elaboração pela EA (em conjunto com a ENFSI – European Network for 
Forensic Sciences Investigations) de um guia para a acreditação de investigações forenses; 

- foi comunicada a assinatura de um MoU (Memorando de Cooperação) com a Agência Mundial 
Anti-Dopagem (WADA), para suportar o trabalho conjunto de acreditação dos laboratórios anti-
dopagem reconhecidos pela mesma; 

- foram comunicados os avanços na cooperação com a OIML (Organization International pour la 
Metrologie Legale), e a perspectiva de estabelecer uma bolsa comum de auditores que possa ser 
usada para que a acreditação seja reconhecida e usada pela OIML nos seus Acordos Mútuos; 
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- foi discutida a cooperação com o BIPM, e a perspectiva de harmonização do conceito de Melhor 
Incerteza usada no Acordo CIPM e no Acordo ILAC. Foram também focados aspectos relevantes a 
ter na acreditação dos organismos nacionais de metrologia; 

- foram debatidos os problemas de rastreabilidade nos laboratórios de ensaio de materiais; 
- foram apresentados os desafios da acreditação de calibrações remotas (à distância); 
- foi decidido rever o guia sobre acreditação de laboratórios que controlam as corridas de cavalos; 
- foi debatido o tema do nível de documentação requerido para implementar a ISO/IEC 17025, 

tendo-se concluído que nem todos os requisitos obrigam à existência de procedimentos escritos, 
salvo se a prática demonstrada não for consistente ou adequada para garantir o rigor dos 
resultados. 

A participação neste comité permite estar actualizado com as melhores práticas de acreditação 
existentes, e com a evolução futura das mesmas, permitindo um planeamento estratégico adequado 
e actualizado para o IPAC, possibilitando assim aos seus clientes competirem ao mesmo nível que os 
concorrentes estrangeiros. A partilha de experiências e de busca de soluções possibilita antecipar e 
prevenir problemas e dificuldades ao sistema de acreditação do IPAC, aumentando a sua eficiência. 

A próxima reunião decorrerá a 28 e 29 de Abril de 2008 na Cidade do Cabo. 

ILAC Arrangement Committee (ILAC ARC): Este comité gere o Acordo de Reconhecimento Mútuo (MRA) do 
ILAC, no qual participam os signatários das estruturas regionais (por via do reconhecimento dos 
Acordos Regionais), e os signatários não-filiados em estruturas regionais. Este comité discute os 
termos e relatórios das avaliações e propõe a tomada de decisões para a Assembleia-geral - reuniu a 
30-10-2007, com a seguinte agenda: 
- apreciação das conclusões da reunião do ILAC AMC (ver resumo); 
- apresentação dos desenvolvimentos regionais, nomeadamente os trabalhos legislativos no seio da 

União Europeia; 
- foi feito o ponto de situação das avaliações dos acreditadores não-filiados em estruturas 

regionais – a SANAS (África do Sul) que já é signatário, e mais dois organismos de acreditação do 
Médio Oriente em curso de avaliação. 

- foi feito o ponto de situação da avaliação das estruturas regionais reconhecidas: EA (Europa), 
APLAC (Ásia-Pacífico) e IAAC (Américas); o signatário foi escolhido para liderar a re-avaliação da 
IAAC, a decorrer entre 2008 e 2009, e a avaliação do IPAC pela EA foi escolhida para ser 
testemunhada pelo ILAC para o reconhecimento da EA no Acordo do ILAC. 

A participação neste comité permite defender os interesses europeus e nacionais na gestão dos 
Acordos Mútuos do ILAC – o reconhecimento pelo ILAC do Acordo Mútuo da EA evita que o IPAC tenha 
que ter duas avaliações inter-pares para poder ter os dois acordos (EA e ILAC). O facto do signatário 
ter sido escolhido para liderar uma avaliação regional atesta o apreço e confiança que existe pelo 
seu desempenho nas avaliações inter-pares, e permitirá desenvolver laços de cooperação 
internacionais que beneficiarão o IPAC em conhecimentos e prestígio, permitindo aumentar a sua 
eficiência ao adoptar soluções melhores encontradas noutros países e defender em avaliações inter-
pares as soluções adoptadas pelo IPAC. Por outro lado colocam Portugal no seio dos relacionamentos 
e cooperações internacionais mais relevantes do ponto de vista político e estratégico. 

ILAC Arrangement Management Committee (ILAC AMC): Este é um subcomité do ILAC ARC, onde 
participam apenas um membro escolhido por cada estrutura regional, e um representante dos 
organismos não-filiados. O signatário foi designado pela EA para ser o seu representante neste sub-
comité, motivo pelo qual teve acesso ao mesmo. Este comité organiza as avaliações e nomeia os 
avaliadores, sendo a estrutura executiva do ILAC ARC. Reuniu-se a 23-10-2007, com a seguinte ordem 
de trabalhos: 
- foi discutido o estado de actualização dos Procedimentos e Regras ILAC (Séries P e A), que 

permitem o funcionamento dos Acordos Mútuos do ILAC; 
- foram apresentados e discutidos os relatórios das estruturas regionais e organismos não-filiados 

sobre a implementação da ISO/IEC 17025:2005 (cujo prazo de transição terminou a 31-05-2007); 
- foi discutido o desempenho dos avaliadores ILAC e a actualização da lista (da qual consta o 

signatário), com base nas nomeações feitas pelas estruturas regionais; foram também 
apresentadas as conclusões do workshop de avaliadores regionais e do workshop de revisão dos 
documentos ILAC da série A; 

- foi apreciado o relatório de participação dos membros nas votações do ILAC para o período 
decorrido desde a última Assembleia-geral e decidido chamar a atenção àqueles que 
apresentassem uma participação fraca, pois tal viola o estatuto de membro; 

- foram discutidos dois casos de incorporação/aquisição de um organismo de acreditação por outro 
organismo, e as consequências que tinham para o estatuto de signatários dos Acordos Mútuos; 

- foi apresentada a actual lista de signatários dos Acordos Mútuos do ILAC, existindo 56 signatários 
(entre os quais o IPAC) para laboratórios de ensaios, e 48 signatários (entre os quais o IPAC) para 
laboratórios de calibração – a lista está disponível na página electrónica do ILAC. 

A participação neste subcomité é feita por designação da EA e permite que sejam defendidos os 
interesses da EA (e do IPAC) nos Acordos Mútuos do ILAC. Tem benefícios consideráveis no 
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estreitamento de relações internacionais e no desenvolvimento de cooperações estratégicas e 
políticas. 

Assembleia-geral do ILAC (ILAC GA): Como em qualquer associação ou federação, a assembleia-geral é o 
órgão deliberativo e estratégico, pelo que embora os comités discutam e proponham resoluções, 
compete à assembleia geral ratificá-las - nela participam e votam todos os membros plenos, 
limitados a um voto por economia. Realizou-se a 28 e 30-10-2007, com a seguinte agenda: 
- relatório de actividades do Presidente (Chair) e Comité Executivo referente ao período decorrido 

desde a última Assembleia-geral; 
- apresentação e apreciação dos relatórios dos comités do ILAC (ARC, AIC, LC, MCC, JDSC e PTCG); 
- apresentação dos relatórios dos elementos de ligação com stakeholders; 
- apresentação do balanço e contas de 2006, da execução de 2007, e aprovação do orçamento e 

quotas para 2008; 
- discussão da administração do ILAC e secretariado; 
- apreciação da revisão dos estatutos e do plano estratégico e de negócios; 
- apreciação e votação das resoluções anuais de 2007, sendo de realçar a aceitação de novos 

signatários (o IPAC tornou-se signatário de todos os Acordos Mútuos do ILAC em 2006), a 
celebração de MoU com a OIML e a WADA, o aprofundar da cooperação com o BIPM, o fim do 
período de transição da ISO 15189:2007 em 30-04-2009, e a decisão de avançar no futuro para 
um Acordo Mútuo do ILAC na Acreditação de Organizadores de Ensaios de Aptidão. 

Nota: Dado existirem assuntos de interesse comum ao IAF e ILAC, eles são discutidos em sessão 
conjunta separada. 

A participação na Assembleia-geral é uma das obrigações (e direitos) dos membros, e permite a 
defesa e promoção de decisões que interessem estrategicamente a Portugal e à Europa. Permite 
igualmente ter uma visão de toda a actividade do ILAC, e assim acompanhar e controlar o evoluir de 
trabalhos em que não tenha sido possível participar. 

Sessão conjunta do IAF MLAMC e do ILAC AMC (IAF&ILAC JMC): Esta sessão conjunta realiza-se para 
harmonizar e coordenar avaliações internacionais conjuntas do ILAC e IAF, já que a esmagadora 
maioria dos organismos de acreditação actua quer no âmbito do ILAC e do IAF. Realizou-se a 21-10-
2007 com a seguinte agenda: 

IAF Technical Committee (IAF TC): Este comité discute temas técnicos relativos à acreditação de 
organismos de certificação. A reunião realizou-se a 24 e 25-10-2007, com a seguinte agenda: 
- apreciação dos relatórios de progresso dos grupos de trabalho que reportam ao IAF TC – 

ISO/IEC17024; PEFC; ISO/IEC 20000; ISO&IAF APG/AAPG; Grupo Consultivo da ISO 9000; 
Implementação da política de acreditação além-fronteiras; Painel Técnico conjunto 
IEC/CAB&IAF; Certificação de Produtos; Certificação de sistemas da qualidade de fabricantes de 
dispositivos médicos; 

- apreciação dos projectos especiais em curso – guia interpretativo da ISO/IEC 17011; Auditoria da 
conformidade regulamentar; Guia de aplicação da ISO 14065; Re-engenharia dos processos de 
acreditação da certificação; Guia para a transição da ISO/IEC 17021; Certificação da 
conformidade com a ISO/IEC 17025; Competência dos avaliadores e peritos de acreditação; Guia 
para acreditação além-fronteiras; Âmbitos de acreditação da certificação de sistemas de gestão 
da qualidade; Critérios de duração das auditorias de certificação de sistemas de gestão; Critérios 
para amostragem multi-site; Critérios de transferência de certificação acreditada; Critérios para 
metodologias complementares de auditorias (ASRP E CAAT); Criação de um Acordo Mútuo para 
certificação de pessoas; Iniciativas estratégicas IAF (Parcerias IAF e Expectativas da certificação 
de sistemas acreditada); Revisão do Guia IAF 24:2004; 

- foram abordados ainda outros assuntos, como seja: a revisão da ISO 9001 e 9004, incluindo o 
projecto da ISO para validação do DIS 9001; a alteração da designação dos documentos IAF; 
Rastreabilidade das medições; Clarificação da necessidade da demonstração de competências na 
implementação da ISO/IEC 17021; Informação requerida para tomada de decisões de 
acreditação; 

- foi feito o ponto de situação dos contactos e parcerias com a ISO: ISO/CASCO WG21, WG23 e 
WG29; ISO TC 176; ISO TC 207; 

- foram referidos os contactos e ligações existentes com organizações sectoriais: IAQG 
(aeronáutica); PEFC (florestas); QuEST (telecomunicações); GFSI e Eurep Gap (agro-alimentar); 
ISMS (segurança de informação); UNCTAD/FAO/IFOAM (agricultura biológica); 

- foram apresentados os relatórios das estruturas regionais EA, PAC e IAAC; 
- foram discutidos casos de estudo apresentados por um acreditador; 
- foram preparadas as resoluções para a assembleia-geral. 

A participação neste comité permite estar actualizado com as melhores práticas de acreditação 
existentes, e com a evolução futura das mesmas, permitindo um planeamento estratégico adequado 
e actualizado para o IPAC, possibilitando assim aos seus clientes competirem ao mesmo nível que os 
concorrentes estrangeiros. A partilha de experiências e de busca de soluções possibilita antecipar e 
prevenir problemas e dificuldades ao sistema de acreditação do IPAC, aumentando a sua eficiência. 
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A próxima reunião decorrerá de 1 a 7 de Março de 2008, em Madrid. 

IAF Working Group on Product Certification Accreditation (IAF WG PCA): Na sequência de pedidos de 
várias organizações, foi criado um grupo de trabalho específico para discutir a problemática da 
acreditação de organismos de certificação de produtos. Reporta ao IAF TC e reuniu-se pela primeira 
vez a 22-10-2007 tendo discutido a implementação da política de Cross-Frontier na certificação de 
produtos, as perspectivas de revisão do Guia ISO/IEC 65 (EN 45011 na Europa) e sua evolução para 
ISO/IEC 17065, e a definição de actividades-chave para identificação de instalações críticas. 

A participação neste grupo de trabalho permitiu a discussão de temas específicos de acreditação de 
organismos de certificação de produtos, o alinhamento de posições e actuações com vista a uma 
maior eficiência dos sistemas de acreditação, e a defesa e promoção de conceitos-chave que 
vigoram em Portugal, de modo a garantir uma competição equitativa dos certificadores portugueses 
com certificadores estrangeiros. 

IAF MLA Committee (IAF MLA): Este comité gere o Acordo de Reconhecimento Mútuo (MLA) do IAF, no qual 
participam os signatários das estruturas regionais (por via do reconhecimento dos Acordos 
Regionais), e os signatários não-filiados em estruturas regionais. Este comité discute os termos e 
relatórios das avaliações e propõe a tomada de decisões para a Assembleia-geral - realizou-se a 23-
10-2007, com a seguinte agenda: 
- foi discutida a implementação do Plano Estratégico do IAF, que envolve 11 iniciativas 

estratégicas; foi designadamente discutida a implementação de auditorias de validação pelo 
acreditador ao cliente certificado, tendo o IPAC apresentado o mecanismo da visita de controlo 
como alternativa, que foi bem recebida; foi discutido o inquérito de implementação dos Guias 
IAF; 

- foram apreciados os relatórios de progresso dos sub-comités e grupos de trabalho que reportam 
ao IAF MLA: MLA Management Comittee, com a inclusão de novos signatários nos Acordos Mútuos 
do IAF, e o estado de implementação da ISO/IEC 17011; âmbito do IAF MLA; Criação do Acordo 
Mútuo para certificação de pessoas; Acreditação além-fronteiras; Grupo conjunto para gestão de 
documentos IAF/ILAC da série A; Sub-comité para revisão dos procedimentos IAF ML; Grupo 
conjunto para criação de Acordo Mútuo IAF/ILAC para inspecção; Grupo conjunto para treino de 
avaliadores IAF; 

No âmbito deste comité foi realizada uma sessão reservada aos signatários dos Acordos Mútuos do 
IAF, no qual participou o IPAC, para discussão dos resultados das avaliações inter-pares e propostas 
de adesão aos ditos Acordos. 

A participação neste comité permite defender os interesses europeus e nacionais na gestão dos 
Acordos Mútuos do IAF – o reconhecimento pelo IAF do Acordo Mútuo da EA evita que o IPAC tenha 
que ter duas avaliações inter-pares para poder ter os dois acordos (EA e IAF). Permite ainda tomar 
conhecimento da realidade de gestão de outros organismos de acreditação, e seleccionar soluções 
mais eficientes, bem como antecipar e prevenir problemas e não-conformidades nas avaliações 
inter-pares. 

Assembleia-geral do IAF (IAF GA): Como em qualquer associação ou federação, a assembleia-geral é o 
órgão deliberativo e estratégico, pelo que embora os comités discutam e proponham resoluções, 
compete à assembleia geral ratificá-las - nela participam e votam todos os membros plenos e 
associados. Realizou-se a 27 e 29-10-2007, com a seguinte agenda: 
- apresentação e apreciação dos relatórios dos comités do IAF (MLA, TC, DSC e CMC); 
- apresentação dos relatórios dos elementos de ligação com stakeholders e das estruturas 

regionais; 
- apresentação do balanço e contas de 2006 pelo Tesoureiro, da execução de 2007, e aprovação 

do orçamento para 2008; 
- eleição de membros do Board of Directors; 
- apreciação e votação das resoluções anuais de 2007, sendo de realçar a aceitação de novos 

signatários (o IPAC tornou-se signatário de todos os Acordos Mútuos do IAF em 2006), a revisão 
das designações dos documentos IAF, e a decisão de avançar no futuro para um Acordo Mútuo do 
IAF na Certificação de Pessoas. 

Nota: Dado existirem assuntos de interesse comum ao IAF e ILAC, eles são discutidos em sessão 
conjunta separada. 

A participação na Assembleia-geral é uma das obrigações (e direito) dos membros, e permite a 
defesa e promoção de decisões que interessem estrategicamente a Portugal e à Europa. Permite 
igualmente ter uma visão de toda a actividade do IAF, e assim acompanhar e controlar o evoluir de 
trabalhos em que não tenha sido possível participar. 

Sessão conjunta das Assembleias-gerais do IAF e ILAC (IAF&ILAC JGA): Dado existirem assuntos comuns 
que são do interesse do IAF e ILAC e respeitam à acreditação de certificadores e laboratórios, 
realiza-se uma sessão conjunta de ambas as Assembleias-gerais, de modo a garantir a tomada de 
decisões consistentes. A acreditação de organismos de inspecção é tutelada simultaneamente pelo 
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IAF e ILAC, sendo discutido em comité conjunto IAF&ILAC que reporta a esta assembleia-geral 
conjunta. Realizou-se a 28-10-2007 com a seguinte agenda: 
- foi efectuado o ponto de situação das cooperações e parcerias com organizações internacionais e 

stakeholders, nomeadamente a ISO/IEC, UNIDO, UNFCCC, WTO, OIML, OCDE e Comissão 
Europeia; 

- foram apresentados e apreciados os relatórios das comissões conjuntas IAF&ILAC, a saber – 
Comité para cooperação conjunta (JCCC), Comité conjunto dos Acordos Mútuos (JMC), Comité 
conjunto para a acreditação da inspecção (JIG), Comité conjunto para apoio ao desenvolvimento 
(JDSC), Grupo conjunto dos documentos da série A do IAF&ILAC, Grupo conjunto para treino de 
avaliadores, Grupo conjunto para interpretação do ISO/IEC 17011, Grupo conjunto de 
comunicação, e Grupo conjunto sobre "o que é acreditável"; 

- foram apresentados os relatórios de actividades das estruturas regionais (APLAC, EA, IAAC, PAC, 
SADCA, CAC-MAS-Q); 

- discussão das quotizações a aplicar para acreditadores de organismos de inspecção; 
- discussão sobre a criação do Dia Internacional da Acreditação, tendo sido escolhido o dia 9 de 

Junho, data da primeira assembleia-geral conjunta IAF&ILAC; 
- foram ainda apreciadas e votadas várias resoluções conjuntas, sendo de realçar a proibição dos 

certificadores emitirem certificados de conformidade com a ISO/IEC 17025, e a criação do Dia 
Internacional de Acreditação; 

Estiveram presentes na Conferência mais de 250 delegados. 

A próxima Conferência Anual do IAF&ILAC decorrerá em Estocolmo de 10 a 22 de Outubro de 2008. 

�  
Encontram-se abaixo algumas fotografias ilustrativas da Conferência. 
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Bolo comemorativo do 30º aniversário de ILAC 

 

  

Discursos dos Presidentes de ILAC (Daniel Pierre, à esquerda) e IAF (Thomas Facklam, à direita) 
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