PLANO DE TRANSIÇÃO PARA A REVISÃO 5 DO ESQUEMA FSSC 22000
(FSSC 22000 v5)
•

A realização de auditorias de acordo com a revisão 4.1 do Esquema FSSC 22000 (FSSC 22000 v4.1)
só será permitida até 31 de dezembro de 2019.

•

A eiC irá programar as auditorias de acordo com a v5 do esquema entre 1 de janeiro e 31 de
dezembro de 2020.

•

A auditoria de transição é uma auditoria anunciada (programada de acordo com o cliente) e não
requer tempo adicional. O ciclo de certificação (3 anos de validade) permanece inalterado.

•

Os certificados emitidos de acordo com FSSC 22000 v4.1 não serão válidos após 29 de junho de
2021.

•

Sob circunstâncias extraordinárias, a auditoria de transição para a v5 poderá ocorrer em 2021; no
entanto, este processo terá de ser autorizado pela FSSC e ocorrer antes de 29 de junho de 2021.
Após essa data, os certificados v4.1 expirarão e a organização precisará de iniciar um novo
processo de certificação conforme a ISO 17021-1 para renovar a certificação.
A título exemplificativo, apresenta-se na tabela abaixo, os diferentes cenários possíveis para a
transição para a v5. Deverá ter-se em conta que o terceiro cenário implica que a organização
certificada receba a auditoria de 1º acompanhamento anunciada em 2019 e a auditoria de
atualização para a v5 em 2020, substituindo assim a auditoria não anunciada. A organização só
terá sua primeira auditoria sem aviso prévio em 2022.
2018

2019

2020

2021

2022

V4.1 S1 Upgrade

S2 V4.1
Unannounced

V5 Recert

V5 S1 Unannounced or
Announced

V5 S2 Unannounced or
Announced

V4.1 S2 Upgrade

V4.1 Recert / Cert

V5 S1 Upgrade

V5 S2 Unannounced

V5 Recert

V4.1 Recert / Cert

V4.1 S1 Announced

V5 S2 Upgrade

V5 Recert

V5 S1 Unannounced

V4.1 Recert / Cert

V4.1 S1
Unannounced

V5 S2 Upgrade

V5 Recert

V5 S1 Announced or
Unannounced

Legenda: S1 – 1º Acompanhamento; S2 – 2 Acompanhamento

A Administração

