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O homem é um animal de hábitos. É o que consta em todos os manuais que
procuram explicar as caraterísticas permanentes da nossa espécie. Quando
as circunstâncias se alteram, a contragosto, adequamo-nos para corresponder às novas necessidades. Ao fim de menos tempo do que supúnhamos
de início, esse novo comportamento tornou-se o “novo normal”, expressão
agora na moda.
Por estes dias, ainda não é possível prever como será o nosso quotidiano nos
próximos anos ou sequer nos próximos meses. Ainda existem demasiadas
incógnitas. Mas, entretanto, consequências destes tempos conturbados,
fomos encontrando formas de nos adaptar, perante transformações sociais
e económicas que estão a acontecer a um ritmo difícil de acompanhar e,
desta vez, de uma forma abrupta. Quase tudo no nosso dia a dia se alterou.
Algumas décadas atrás, lembro-me de ir a uma conferência de um futurista
famoso na época, Alvin Toffler, sobre o que ele designava por terceira vaga,
título do livro que tinha publicado. Segundo ele, na evolução da humanidade
teria havido dois grandes saltos qualitativos: o da agricultura e o da industrialização. Agora vinha a terceira vaga: a do conhecimento e das comunicações.
E descreveu um mundo que aí vinha, em que previu, acertadamente, muitas
das transformações que vieram a verificar-se. Diz-se que, quando lhe diziam
que tal coisa afinal não tinha acontecido, ele respondia: “ainda”. A conferência para mim foi fascinante, e uma das coisas que retive na memória foi a
de que as pessoas deixavam de viver próximo do local de trabalho uma vez
que, com a facilidade de comunicações à distância, o trabalho poderia ser
executado a muitos quilómetros. Trabalhávamos em casa e passaríamos a
viver fora das cidades, já que a proximidade física deixaria de ser um fator
essencial ao trabalho em grupo.
Naquela altura parecia um cenário longínquo, tipo visão de Júlio Verne. Mas
tal como nas previsões de Júlio Verne, esta também se concretizou. Esta
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editorial (continuação)
visão de Alvin Toffler, acabou por ser designada, nos dias
de hoje, por teletrabalho. E vai deixar marcas profundas
na forma como nos organizamos para produzir riqueza.
Nos últimos meses investimos em conhecimentos, equipamentos e práticas que nos ajudaram a ultrapassar os
constrangimentos surgidos. Hoje temos a convicção que
não haverá um regresso à situação exata de onde partimos.
A aprendizagem forçada de novas formas de comunicar
deixará raízes. E soluções.

Uma delas é, sem dúvida, a possibilidade de efetuar auditorias remotas, tema desta Newsletter.
As circunstâncias empurraram-nos para soluções que
provaram ter vantagens sobre as práticas anteriores e
que, a partir de agora, poderão ser utilizadas sempre que
as partes entenderem ser o procedimento mais adequado.
Ficámos todos mais fortes para enfrentar o que o futuro
nos trouxer!
///

MANUEL VIDIGAL

Comissão Executiva da eiC

aconteceu em auditoria

SEQUESTRO! ////

Q

uem faz auditorias há décadas, já
passou (e, de certo modo, sofreu) por
muitas modificações relacionadas com as
auditorias, desde alterações dos requisitos dos
referenciais normativos até modificações na
forma de auditar ou mesmo na forma de registo
ou de processar a auditoria e a certificação.
Mas nunca imaginaria que, em 2020, seriamos
obrigados a visitar as empresas à distância,
através de meios informáticos.
Quando em março foi divulgado que só em
condições excecionais poderíamos fazer auditorias presenciais, pensei que, felizmente, só
lá para maio ou junho é que voltaria a ter auditorias. Com um pouco de sorte, a pandemia
já estaria resolvida e a situação normalizada.
Pura ilusão! E, em junho, coube-me coordenar
uma auditoria a uma organização “multi-site”,
com uma amostragem de 24 locais para auditar obrigatoriamente!
Resolvi aplicar um esquema idêntico ao que
tinha seguido na única auditoria remota que
tinha feito até então. Comecei por separar em
dias diferentes a parte técnica (feita por outros
elementos da equipa) da parte mais específica
do sistema da qualidade (feita por mim), pedindo alguma documentação e registos (tanto
da parte técnica como da parte da qualidade)
dois dias antes da auditoria, de modo a poderem ser analisados previamente sem necessidade da introdução de tempos mortos durante
a ligação informática. No próprio plano da auditoria, planeei entre meia hora e três quartos
de hora para análise dessa documentação e
registos (embora, na realidade, esse tempo
fosse para relembrar as notas tiradas durante a
análise, feita quase sempre na véspera).

Nesta auditoria “multi-site”, com a separação
dos elementos da equipa, os 24 locais originaram 35 “visitas informáticas” (incluindo as 11
que me couberam para avaliação do sistema
da qualidade). Não posso negar que foi muito
cansativo, exigindo um grande esforço para
não me perder no meio de tanto documento,
simultaneamente idêntico e diferente e, em
termos de tempo, permitindo uma análise
mais calma e demorada do que se a auditoria
fosse presencial. Perde-se a possibilidade de
troca de ideias e de dúvidas sobre o que se
está a ver com os interlocutores (por muitas
notas que se tirem antecipadamente, não é a
mesma coisa). Aliás, dada a análise feita anteriormente, se não houver muitos esclarecimentos a pedir, o tempo afeto à auditoria por
ligação informática acaba por ser inferior ao
que seria necessário se a auditoria fosse presencial: a documentação e os registos já foram
analisados (embora se peçam outras evidências durante a ligação), o diálogo torna-se mais
seco e sucinto, não se interrompe para beber
um cafezinho, não é fácil observar o que se
passa à volta! Enfim, não é o tipo de auditoria
que me agrade e espero que a sua necessidade
não se prolongue por muito tempo.
Mas tem vantagens! Quando as auditorias são
em locais distantes, não é necessário levantarmo-nos cedo, não há custos de deslocação, não
é preciso tanto cuidado com o que se veste (no
écran, aparece pouco mais do que a cara do
auditor…).
Um dos problemas que podem ocorrer é a
qualidade da ligação informática. Nas minhas
auditorias, usei sobretudo o Teams, ocasionalmente o Webex e o Whatsapp.
AGOSTO 2020

Mas as redes de Internet nem sempre funcionam como queremos. Por esse facto, na auditoria referida, ao fazer-se antecipadamente a
experiência com o funcionamento do Teams,
aconteceu o que posso considerar um verdadeiro sequestro! A Diretora da Qualidade da
Empresa, ao saber que o “router” da Internet
estava no meu quarto e que este era o melhor
local para a ligação informática funcionar, não
hesitou em exigir: “Não sai do quarto!”.
E assim fiquei sequestrado no meu próprio
quarto durante quase 3 semanas, escapulindo-me sempre que podia, no intervalo entre
as ligações, fazendo as auditorias com a cama
em fundo. Para compensar, pude fazê-las de
calções e pé descalço, o que nunca me tinha
acontecido em mais de 30 anos de auditorias
(nos primeiros anos, era de fato em tons cinza
e gravata, como mandavam as regras…).
//////////////

Rogério Marques
eiC
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testemunho direto

DE DESAFIO EM DESAFIO… ////

D

esde já agradeço o repto colocado pela
eiC para falar sobre o meu percurso de
vida, tanto pessoal como profissional.
Nasci no Brasil, no estado Amazonas, mas vim
para Portugal aos dois anos de idade, regressei ao Brasil aos nove e, por lá fiquei até aos
meus 16 anos. Desde então e até agora, com
42 anos, que estou a viver definitivamente em
Portugal. Acabei o liceu e ingressei na Universidade, onde conclui a minha Licenciatura em
Psicologia Organizacional.
Considero uma mais-valia ter vivido noutro
país, dado que através do contacto com outra
cultura e subculturas, obtive conhecimentos,
maneiras de estar e formas de ver a vida muito
ecléticas. Após ter passado pela experiência de
viver em três cidades, considero-me uma pessoa facilmente adaptável a qualquer meio em
que me insira e de rápida aprendizagem, permitindo-me um bom discernimento social e facilidade de adaptação aos grupos e situações.
No decorrer da minha Licenciatura, fiz o meu
estágio curricular na empresa de consultoria
Deloitte, na área de Human Capital. Era responsável pelo planeamento, gestão e execução de manuais de formação presencial e de
E-learning.
Foram momentos muito intensos e complica-

dos de administrar nessa altura, porque enquanto tentava gerir a apresentação da minha
tese final do curso, mais o trabalho na Deloitte,
tinha uma filha com um ano de idade. Recordo-me de que o meu marido, na altura, também
trabalhava na Deloitte, o que tornou muito
difícil o acompanhamento e a dedicação que
queríamos dar à nossa filha, devido aos horários estapafúrdios que tínhamos os dois.
Acabei por decidir sair da empresa; uns meses
depois, comecei a trabalhar como consultora
comercial, na Randstad, empresa de trabalho
temporário, dedicada ao Recrutamento de colaboradores. As minhas funções eram, essencialmente, angariar e gerir uma carteira de
clientes, gerir os contratos, realizar os processamentos salariais, bem como todo o processo
de recrutamento e seleção dos colaboradores,
em função do perfil requerido pelo cliente.
As duas experiências profissionais que tive
permitiram que aprofundasse uma elevada
capacidade de auto crítica e de auto avaliação,
uma boa capacidade de organização e planificação laboral, bem como uma elevada capacidade de liderança, de argumentação, de comunicação, de assertividade e de persuasão.
O facto de ter praticado desporto desde cedo,
nomeadamente basquetebol e voleibol, per-

mitiu-me ter um espírito de equipa, aplicando
o conceito do desporto em equipa a nível profissional, lutando e conquistando cada etapa
em conjunto com os meus colegas.
Após a minha experiência na área dos Recursos Humanos, afastei-me da minha área de
formação, abraçando novos projetos, nomeadamente como comercial, trabalhando como
agente imobiliária nos últimos anos, na empresa Homelovers. E por lá fiquei, até surgir a
grande oportunidade de regressar novamente
à minha área de formação e poder fazer parte da equipa eiC, nos Recursos Humanos e na
gestão da Bolsa de Auditores.
Tem sido uma experiência fantástica e gratificante, poder trabalhar com profissionais super
competentes, que valorizam o crescimento e a
evolução dos seus colaboradores.
/////////////////

Marta Trocado
eiC

info eiC

COBERTURAS FACIAIS COMUNITÁRIAS:
REQUISITOS MÍNIMOS ////

N

o dia 17 de junho, o CEN (Comité Europeu de Normalização), após
o pedido urgente da Comissão Europeia dado o contexto atual de
pandemia, publicou um documento guia sobre as coberturas faciais comunitárias, a CWA 17553: 2020, que subsequentemente foi adotado
pelo IPQ como documento normativo DNP CWA 17553:2020 - Coberturas faciais comunitárias. Guia para os requisitos mínimos, métodos de
ensaio e utilização.
A CWA 17553: 2020 fornece os requisitos mínimos para o design, produção e avaliação de desempenho de coberturas faciais comunitárias (máscaras de barreira) destinadas ao público em geral, de uso único ou reutilizáveis e está disponível para download gratuito no site do CEN e no CENELEC e também nos sites dos membros nacionais do CEN, IPQ em Portugal.
Na maioria dos países europeus, as máscaras comunitárias, que não estão incluídas no âmbito dos regulamentos de equipamentos de proteção individual (EPI) e dispositivos médicos, tornaram-se um elemento
fundamental das estratégias nacionais que orientam o levantamento

gradual das medidas de confinamento em vigor. Por esse motivo, a Comissão Europeia identificou a necessidade urgente de um grau de segurança harmonizado e consistente nas coberturas faciais comunitárias.
Complementariamente, foi publicada pelo IPQ a DNP TS 4575:2020 –
Máscaras para uso social, que define os requisitos para a certificação
enquanto documento normativo para efetuar a correspondente certificação acreditada, conforme requerido pelo ponto 4 do Despacho
n.º 5900/2020, de 21 de maio de 2020, publicado no Diário da República, 2ª Série, de 29 de maio de 2020.
Estão assim reunidas as condições para que os organismos de certificação possam avaliar o cumprimento dos requisitos específicos das “máscaras para uso social”, estabelecidos no DNP CWA 17553:2020, permitindo a confiança aos consumidores, aos reguladores, aos industriais e
todas as outras partes interessadas, de que o produto “máscaras para
uso social” está conforme face aos requisitos especificados, incluindo,
desempenho adequado do produto, segurança e sustentabilidade.

AGOSTO 2020

eicnews
31

01

02 03 04 05 06 07 08 09

10

11

12

13

14

15

normalização

NP EN ISO 55001:2016
Requisitos para sistemas de gestão
de ativos (físicos) ////

E

m tempo de pandemia há dimensões da gestão das organizações que ganham relevância. A Gestão de Ativos físicos é,
sem dúvida, uma delas.
É preciso tomar decisões sobre diferentes aspetos destes ativos:
• Podem ser parados por quanto tempo?
• Podem ser mantidos em funcionamento com manutenção reduzida ou adiada?
• De quanto em quanto tempo se deve voltar a pô-los a funcionar?
• Durante quanto tempo devem ser testados?
• É mesmo necessária a manutenção preventiva periódica?
• Como avaliar o risco de termos operadores de manutenção (em
tempo de pandemia nas instalações) vs não fazer a manutenção?
• Deve solicitar-se manutenção extra quando retomarmos?
Nestas situações concluímos que não temos dados que suportem
uma tomada de decisão confortável e decidimos a “medo”, tendo
fé que o bom senso nos irá dar razão.
É neste contexto que o referencial internacional NP EN ISO
55001:2016 – requisitos para Sistemas de Gestão de Ativos (físicos) - ganha importância e poderá ajudar-nos a tomar decisões
baseadas em factos, se não agora, no futuro.
Este referencial já segue as linhas de orientação do anexo SL (estrutura de alto nível, texto essencial idêntico, termos comuns e definições essenciais para uso nas Normas ISO de Sistemas de Gestão)
facilitando a sua integração nos sistemas integrados já existentes.
O foco na Gestão de Ativos deve ser evidente:
• Na Análise do Contexto das Organizações – com a identificação
de ameaças e oportunidades (internas e externas), bem como de
novas partes interessadas ou apenas de novas necessidades e
expetativas das partes já identificadas, bem como do âmbito do
sistema (que ativos fixos estão incluídos).
• Na Liderança – com o compromisso expresso na política de gestão de ativos, bem como na atribuição de responsabilidades e
graus de autoridade, para a gestão dos diferentes ativos.
• No Planeamento – com a definição de objetivos para a gestão

de ativos, traduzidos em indicadores mensuráveis, bem como de
ações para os atingir. Exemplos destes indicadores podem ser:
ROA (return on assets); OEE (overall equipment effectiveness);
Energy consumption; saving levels due to conservation.
• No Apoio – recursos com as competências necessárias, sistemas
de comunicação, documentação e registos controlados.
• Na Operacionalização – com um processo que potencie as oportunidades e diminua os riscos na gestão dos ativos fixos, ou seja,
garanta que a sua gestão é eficiente e assegure o equilíbrio entre o custo da aquisição vs a necessidade satisfeita, bem como,
entre o custo da manutenção vs o custo de paragem por avaria;
assegurando ainda a conformidade legal.
• Na Avaliação do Desempenho – com a monitorização e medição dos dados recolhidos (indicadores, não conformidades, reclamações) e dos resultados das auditorias internas, analisados
posteriormente para geração de informação e tomada de ação
explícita na revisão pela gestão.
• Na Melhoria – com melhoria contínua, baseada na constante análise de não conformidades e reclamações e consequente implementação de ações corretivas.
A gestão de ativos é um processo para inventariar, cadastrar, avaliar e manter ativos fixos tangíveis. Este processo suporta a melhoria da gestão dos ativos através da otimização do equilíbrio
entre o desempenho e os custos (e riscos) associados.
As vantagens de um sistema de gestão de ativos são:
• Melhoria da sustentabilidade organizacional através de uma gestão mais eficaz dos custos e análise de retorno dos investimentos
• Definição de metodologias e critérios para a tomada de decisões
e sua calendarização
• Evidência da conformidade legal
• Aumento da satisfação do cliente e da confiança das outras partes interessadas
• Melhoria da eficácia e eficiência através da análise, revisão e melhoria dos processos
A eiC já está preparada para este novo desafio, assegurando as
auditorias externas a este referencial.
Prepare a sua organização para a certificação ISO 55001 e peça a
auditoria.
/////////////////

Patrícia Carvalho

SMFC, Lda, partner, consultora, formadora e auditora
EIC, S.A. auditora
EFQM/APQ avaliadora, formadora
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auditorias remotas

AUDITORIAS REMOTAS:
Vantagens e Desvantagens
/A pandemia Covid-19 e os seus efeitos obrigaram-nos à realização de auditorias recorrendo às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Para avaliar e compreender como tudo decorreu, a eiC solicitou a opinião de
alguns auditores sobre esta nova forma de realização de auditorias./

João Gomes da Costa
Auditor eiC

NOVOS TEMPOS, NOVOS DESAFIOS,
O MESMO RIGOR! ////

No início de 2020, fomos confrontados com notícias que davam conta de uma pandemia global que nos iria
afetar a todos. Inevitavelmente, esta foi tomando cada vez maiores proporções, tendo atingido Portugal no
início de março. Gerou-se uma enorme apreensão com o fecho das escolas, dos estabelecimentos comerciais,
das empresas e, por fim, da nossa vida quotidiana. Estávamos literalmente confinados!
Depois de um período de incerteza sobre como iríamos retomar a nossa vida e a rotina de trabalho, chegaram
notícias que apontavam para a possibilidade de uma retoma gradual, embora por via remota. Surgiram, no
entanto, diversas interrogações e expetativas. Seria possível realizar as auditorias de forma remota? Como
iríamos auditar a componente operacional dos nossos Clientes? Estes estariam também preparados para este
novo desafio? Estaria o rigor das auditorias posto em causa?
Da parte dos auditores houve uma rápida adaptação às novas metodologias e respetivos desafios. Estes passaram por uma preparação prévia e cuidada de toda a documentação, por uma adequada divisão de equipa e
por garantir a existência de meios informáticos (TIC) e recursos humanos (para divisão de equipa) por parte dos
nossos Clientes.
Para o sucesso da adaptação, muito contribuíram também as linhas de orientação fornecidas pela eiC, as quais
constituíram um apoio importante e significativo que nos ajudaram, uma vez mais, neste novo processo de
condução das auditorias. Pese embora algumas reticências iniciais sobre a metodologia do novo processo de
auditoria, contámos SEMPRE com o apoio dos nossos Clientes que constituíram um apoio fundamental no cumprimento dos objetivos propostos. Sem eles, não teríamos mantido o sucesso.
Como aspeto menos positivo, destacaria a impossibilidade de contactarmos diretamente com os nossos Clientes. As auditorias constituem não apenas um processo de verificação do cumprimento de requisitos, mas também um processo de partilha mútua de experiências e conhecimentos pessoais e profissionais. Esta componente da partilha fica claramente condicionada nas auditorias efetuadas remotamente.
Como balanço final, quatro meses volvidos desde o início da pandemia, podemos afirmar que os receios iniciais se
revelaram infundados, pelo que conseguimos manter a satisfação dos nossos Clientes, com o RIGOR de sempre!
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auditorias remotas

AUDITORIAS REMOTAS:
Vantagens e Desvantagens
Manuel Brinco de Morais
Auditor eiC

AS AUDITORIAS REMOTAS E O PDCA ////
Não foi fácil aceitar o desafio para escrever um texto sobre as auditorias remotas.
Agora, e depois de o terminar, reconheço que a realização da primeira auditoria remota de terceira parte foi um
pouco mais difícil... ou talvez não.
Acrescento que essa auditoria decorreu a 20 de março de 2020.
Naturalmente, essa auditoria tinha sido agendada com a antecedência devida para aquela data, sem nenhuma
referência à sua modalidade de realização (presencial ou remota). Cerca de uma semana antes dessa data, a
representante da empresa telefona a informar que a auditoria não podia ser presencial. Porém, a possibilidade
do seu adiamento nunca esteve "em cima da mesa"...
E pronto. Assim começou uma nova “normalidade".
FORÇAS

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

• Experiência de uma auditoria
interna remota realizada a
18-03-2020
• No horário da auditoria só ter
em casa a companhia de uma
cadela e de uma gata (que não
incomodam muito)

• Experiência de, apenas,
uma auditoria interna remota
realizada a 18-03-2020
• Pouca experiência na
utilização das plataformas
audiovisuais
• Estar em casa com o
"escritório" instalado muito
próximo da cozinha

• Espírito colaborativo
da empresa a auditar
• Confinamento
(Covid-19)

• Falha na rede informática
nos locais (auditor e auditado)
• Não corresponder às
expetativas das partes
interessadas
• Amostragem pouco
representativa (a empresa
encontrava-se em lay-off
parcial)

Desenvolver • Conhecimento do referencial

• Experiência de, apenas,
uma auditoria interna remota
realizada a 18-03-2020
• Pouca experiência na
utilização das plataformas
audiovisuais

• Espírito colaborativo
da empresa a auditar
• Conhecimento do
referencial normativo
e do sistema de gestão
a auditar pela representante da empresa

• Falha na rede informática
nos locais (auditor e auditado)
• Aumento dos "tempos
mortos"
• Mais tempo a analisar
documentos e menos
atividades operacionais
(a empresa encontrava-se
em lay-off parcial)

Controlar

• Cumprimento do plano
de auditoria e dos objetivos
da auditoria

• Amostragem das atividades
em chão de fábrica
• Ergonomia das condições
de trabalho (muito tempo
sentado)

• Aumento do número
de auditorias remotas.

• Dificuldades várias
originadas pela não
presença do(s) auditado(s)

Atuar

• Experiência adquirida, (após
a autoformação realizada)

• Cada caso é um caso e, neste • Aumento do número
caso, ainda não foi resolvido
de auditorias remotas
o problema da proximidade
da cozinha

Planear

normativo e do sistema de
gestão a auditar
• Conhecimento da representante da empresa
• Durante a auditoria nem a
cadela ladrou nem a gata miou
• Consegui resistir à
proximidade da cozinha

• Prolongamento da pandemia
provocada pela Covid-19
potencia o fim da certificação
de alguns SG

Em resumo (não só em relação a esta auditoria; mas também a outras, entretanto realizadas):
1. O planeamento das auditorias remotas não difere muito do das presenciais.
2. Como o tempo de realização é o mesmo (remotas versus presenciais), há uma maior amostragem na parte da
informação documentada.
3. Numa outra auditoria remota em que participei, através do WhatsApp, foi possível auditar mais frentes de
obra do que numa auditoria presencial.
4. O número de constatações não sofreu alteração significativa.
5. Os clientes não manifestaram opiniões negativas sobre esta modalidade.
6. A auditorias remotas poderiam continuar a ser utilizadas (com ou sem pandemia) em situações específicas e
com regras bem definidas.
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auditorias remotas

AUDITORIAS REMOTAS:
Vantagens e Desvantagens
Manuela Gomes
Auditora eiC

UMA FERRAMENTA A VALORIZAR NO FUTURO ////
Nem nos meus pensamentos mais longínquos, imaginei que pudéssemos passar por uma situação como a
que estamos a viver devido à pandemia provocada pela Covid-19. Aliás, quem já não foi absorvido por este
pensamento…
Em muito pouco tempo vivemos muitas alterações ao nível económico e pessoal que geraram muitos sentimentos, alguns deles associados a medo, ameaças, mudanças, adaptações, oportunidades e novos desafios. E
é na conjugação de alguns destes sentimentos que surgem os novos desafios e as novas mudanças nos métodos tradicionais de realização de auditorias no âmbito dos sistemas de gestão e outros que até então eram
apenas efetuadas presencialmente. Desde meados de março que foi lançado o desafio à bolsa de auditores
para a realização de auditorias remotamente.

Dependendo dos nossos olhos e da nossa atitude vemos sempre aspetos positivos e negativos. Como principais pontos negativos, destaco a ausência de contactos pessoais, a falta das conversas e de troca de experiências nas pausas previstas nos planos das auditorias e o número elevado de horas que passámos a
depender das novas tecnologias.
Para além de considerar ser possível o cumprimento dos objetivos a que nos propomos, saliento ainda como
aspetos positivos: a contribuição para a segurança de todos, a ausência de deslocações, com vantagens para
o meio ambiente e melhor aproveitamento do tempo que seria usado em deslocações, a possibilidade do
aumento da amostragem em algumas auditorias, principalmente naquelas onde existem vários locais e um
maior domínio das ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição.
Em suma, e apesar de neste contexto existir um desejo eminente de sair de casa e retomar as auditorias presenciais, creio que esta experiência tem mostrado abertura para que no futuro algumas auditorias possam
continuar a ser efetuadas remotamente na sua totalidade ou em parte.
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AUDITORIAS REMOTAS:
Vantagens e Desvantagens
Soraya Patrício
Auditora eiC

ADAPTAÇÃO RÁPIDA É FUNDAMENTAL! ////
O mundo mudou neste contexto de pandemia e para se continuar a prestar o serviço de auditorias de certificação às empresas e garantir o cumprimento das recomendações emanadas pela DGS, rapidamente nos tivemos
que adaptar às auditorias remotas.
Esta mudança de paradigma trouxe desafios para o BackOffice dos Organismos de Certificação, para os auditados e para as equipas auditoras, que devem conduzir as auditorias remotas da forma mais assertiva possível,
garantindo o cumprimento de algumas premissas importantes e comuns com as auditorias presenciais: confidencialidade, amostragem e número de interlocutores considerado representativo.
Como reagiram as empresas a esta nova metodologia? De uma forma geral, positivamente, embora algumas
quisessem saber se já tínhamos experiência no acesso remoto, se pensávamos auditar os colaboradores que
estavam em teletrabalho e os da área operacional, etc.
Como nas auditorias remotas, utilizamos Tecnologias da Informação e Comunicação, para se garantir a eficiência do processo e evitar contratempos no dia agendado para a auditoria. Concluí que um dos fatores de sucesso
é investir uma boa percentagem do nosso tempo, na fase do planeamento.
Sendo assim, devemos definir, antecipadamente com o cliente, a ferramenta que será utilizada e testá-la previamente com o cliente e com os colegas da equipa auditora para garantir o seu bom funcionamento. Devemos
informar o cliente sobre o tipo de documentos a serem analisados e garantir que estão disponíveis em formato
eletrónico, bem como quais os Responsáveis/colaboradores que vão ser auditados.
Embora seja expectável que se regresse à chamada normalidade das auditorias efetuadas presencialmente,
podemos concluir que através das auditorias remotas consegue atingir-se os objetivos definidos e, no caso de
os clientes terem muitos sites, otimiza-se o tempo efetivo da auditoria, efetuando rapidamente a ligação aos
vários sites.
Pela minha experiência, neste tipo de auditorias, o que pode correr menos bem, são os imprevistos causados
pelas falhas da Internet, como por exemplo, a imagem ficar parada ou deixar de ouvir-se os interlocutores.
A mudança está sempre presente na nossa vida profissional e, cada vez mais, temos de adaptar-nos rapidamente a alterações de fatores externos que não dominamos, mas que nos obrigam a refletir sobre alternativas
viáveis aos padrões habituais.
No início do ano, não era expectável estarmos a falar sobre a nossa experiência em auditorias remotas e, se calhar,
num futuro não muito distante vamos começar a refletir sobre auditorias na “idade da Inteligência Artificial!”…
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AUDITORIAS REMOTAS:
Vantagens e Desvantagens
Tânia Nunes
Auditora eiC

UMA EXPERIÊNCIA GRATIFICANTE! ////
Falar em auditorias remotas é, sem dúvida, falar numa “nova normalidade”. Tivemos muito pouco tempo para nos
habituar às novas metodologias de conferência, mas o desafio foi aceite e tem sido uma experiência gratificante.
Numa fase inicial, as principais dificuldades prenderam-se com a gestão dos diversos intervenientes na auditoria, com
o modo de auditar contextos operacionais e com o acesso a documentos que não se encontram em suporte digital.
Da nossa parte, enquanto Auditores, houve necessidade de garantir a segurança da informação que é partilhada.
Assim, tentei que a documentação auditada fosse partilhada no ecrã e controlada pelo Cliente (tal como seria numa
auditoria presencial). A decisão do envio de um documento, com exceção daqueles que são considerados essenciais
à preparação da auditoria, ficou sempre do lado do Cliente e nunca imposto como uma obrigação.
Por outro lado, em auditorias remotas conseguimos entrevistar um maior número de pessoas, o que se revelou bastante positivo para o resultado global.
Quantas mais auditorias fazemos, menos dificuldades sentimos e ganhamos uma maior capacidade de ajudar os
nossos interlocutores.
Trabalhamos com Teams, Zoom, Google Meet, Hangouts, Skype, mas continuamos a ser Auditores a avaliar a conformidade de sistemas com referenciais, a aplicar critérios e metodologias e não somos menos rigorosos por fazê-lo
à distância.
O balanço é definitivamente positivo. No entanto, poder partilhar um espaço com pessoas e não sentir medo é algo
que nos faz falta enquanto pessoas. Até termos o “velho normal” teremos que nos habituar a esta nova forma de
estar e trabalhar.

/Depois da opinião dos auditores, quisemos conhecer o parecer dos clientes
relativamente às auditorias remotas, uma novidade para ambas as partes,
mas que superou todas as expetativas./

GRUPO S.E. (SIGNUM, LDA. / ENERQAI, LDA.)

A realização da auditoria à distância foi, de facto, uma situação atípica para ambas as partes, mas terá sido a solução
mais adequada à situação que vivemos.
Relativamente à prestação da EA, realização da auditoria, clareza nas intervenções e adequação dos meios técnicos,
não temos nada a apontar, tendo a auditoria decorrido de forma o mais “normal” possível, apenas com a novidade
de não ser presencial.
As dificuldades sentidas prendem-se com os constrangimentos normais de uma qualquer videoconferência, mas
que com a colaboração, compreensão e empenho de todos foram facilmente ultrapassadas.
Esperamos que no próximo ano a auditoria já possa decorrer de modo presencial, o que, por todos os motivos, seria
uma boa notícia.

AGOSTO 2020

eicnews
31

01

02 03 04 05 06 07 08 09

10

11

12

13

14

15

auditorias remotas

AUDITORIAS REMOTAS:
Vantagens e Desvantagens

ENVIROIL II - RECICLAGEM DE ÓLEOS USADOS, LDA.

Agradecemos a vossa abertura para promover a auditoria da forma tal como foi feita. Um bem-haja para todos.
No que respeita à EA, cumpre-nos agradecer toda a abertura, conhecimento e disponibilidade demonstrado em
todo este processo! Independente dos resultados em papel, foram surpreendentes. Aliás, temos sido sempre
presenteados de tal postura por toda a Equipa da eiC ao longo destes anos de trabalho em conjunto!
Desde já obrigado a todos, de ambos os lados, da eiC e da Enviroil, independentemente dos intervenientes, mas
sem todos não teríamos o SGI robusto nem aprovado como temos. Sim, para isso a equipa da eiC contribui com
a cadência anual, mas a da Enviroil contribui com a cadência diária… ao minuto!
- Desempenho da EA:
- Durante todos os momentos da Auditoria, toda a equipa mostrou-se capaz, disponível e com capacidade para
a utilização dos meios tecnológicos ao nosso dispor.
- Ainda que possa parecer que (tendo em conta as limitações que referem no vosso email) a Auditoria poderia
ter corrido menos autêntica, consideramos que a mesma foi realizada com elevado profissionalismo, bem
como consideramos que, na verdade, foi ainda mais profunda. O único senão que se poderia vislumbrar seria
a falta de presença física, facto que com esta EA foi totalmente mitigado!
- Realização da auditoria:
- Difícil de separar do ponto acima, na verdade interligados, não nos querendo repetir, mas com esta EA a realização da auditoria correu com normalidade, sendo que consideramos inclusive que houve pontos que ainda
foram mais aprofundados.
- Clareza das intervenções:
- Sempre com a melhor das clarezas possíveis, potenciadas ainda pelas limitações impostas, notou-se um cuidado para que as intervenções fossem muito claras.
- Adequação dos meios técnicos
- Consideramos que os meios técnicos a que todos tivemos acesso foram adequados à situação, superando as
expetativas.
- Dificuldades sentidas:
- Não temos a registar dificuldades algumas, … com um pouco de esforço, só se apontarmos para o facto de,
devido às limitações, a Auditoria ter sido um pouco mais exaustiva, mais profunda, o que nos levou a fazer
mais meios de prova. No entanto, enfatizamos que não temos dificuldades a registar!
- Oportunidades de Melhoria:
- Será uma conversa de surdos dizer que a falta da presença real no campo seria algo a melhorar! É o que temos,
é o que melhor se podia fazer e foi conseguido de forma isenta, exaustiva e profissional.

RNA - REDE NACIONAL DE ASSISTÊNCIA, S.A

Perante uma situação atípica para nós e para os vossos auditores, apenas temos de elogiar a resposta eficaz e
adequada às circunstâncias e que o novo formato não demonstrou ou evidenciou qualquer dificuldade na verificação e comprovação dos procedimentos habitualmente utilizados neste tipo de auditorias.
Da nossa parte, damos uma excelente nota à vossa Equipa que se adaptou de forma rápida à nova realidade sem
abdicar do rigor que se exige a este tipo de missão.
De resto, foi a forma mais eficiente de verificar que o Plano de Contingência em vigor na empresa estava a
funcionar na sua plenitude.
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AUDITORIAS REMOTAS:
Vantagens e Desvantagens

LOGISEGUR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LDA.

Esta nova realidade derivada da doença Covid-19 veio permitir também que se criassem novas formas de atuação nas diferentes atividades económicas.
- Desempenho da EA:
A realização da própria auditoria - A auditoria decorreu dentro da normalidade, não havendo grande diferença
de uma auditoria presencial. Toda a documentação necessária e pedida foi entregue, bem como, foi possível
realizar a auditoria da componente prática sem qualquer problema.
- Clareza das intervenções:
O auditor foi extremamente claro e conciso nas suas intervenções, e é de referenciar a gentileza com que a
auditoria decorreu. Sendo uma novidade para ambas as partes, parece-me que foi uma intervenção positiva.
- Adequação dos meios técnicos:
Os meios técnicos utilizados foram os necessários e suficientes para uma interação deste género.
- Dificuldades sentidas:
Não sentimos qualquer dificuldade em sermos auditados desta forma.

TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.

- Desempenho da EA:
No global, o desempenho da EA foi positivo e a Tecnovia S.A. não notou qualquer diferença relativamente a
anos anteriores em que as auditorias foram presenciais.
Não podemos deixar de destacar o forte contributo do Auditor Coordenador, consolidando-se como uma forte
mais-valia da equipa auditora.
- A realização da própria auditoria:
Tendo sido uma auditoria realizada remotamente, consideramos que o tempo útil de auditoria foi maior, tendo
sido uma auditoria mais intensa e detalhada, com o tempo mais bem aproveitado e com um maior nível de análise documental, não se tendo descurado as frentes de produção/sites em que foram realizadas videochamadas
no local e que também correram como desejado.
Por outro lado, internamente a auditoria contou com a participação em simultâneo de mais colaboradores, o que permitiu à Gestão maior aceção e conhecimento do sistema nos vários sites, permitindo uma visão global e clara perceção de melhorias a fazer. Quando as auditorias são presenciais, atendendo à dispersão geográfica da Tecnovia, os
Responsáveis pelos Processos têm que se dividir pelos diferentes sites, o que não possibilita que acompanhem toda a
auditoria. O modo remoto, permitiu esse acompanhamento e intervenção de perto, o que se revelou bastante positivo.
- Clareza das intervenções:
De uma forma geral, as intervenções foram claras. Existiram pontualmente questões menos claras que rapidamente foram esclarecidas/resolvidas.
- Adequação dos meios técnicos:
Os meios foram adequados, houve uma ou outra situação pontual de problemas de ligação à internet/computador, mas que foram sendo ultrapassadas.
- Dificuldades sentidas:
Na auditoria do betão pronto - área indústria, houve um problema técnico no computador de um dos Responsáveis, que apesar de ter causado algum atraso, foi uma situação pontual.
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AUDITORIAS REMOTAS:
Vantagens e Desvantagens

LUSITÂNIA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.

- Desempenho da EA:
Bom desempenho e conhecimento técnico.
- Realização da auditoria:
Auditoria bastante adequada em tempo e forma.
- Clareza das intervenções:
As intervenções foram bastante claras.
- Adequação dos meios técnicos:
Os meios técnicos informáticos usados, bem como outros disponíveis no mercado, foram adequados e a sua
utilização acaba por diminuir o tempo de análise, comparando com a verificação de documentos físicos.
- Dificuldades sentidas:
Não foram sentidas.
Para processos simplificados como é o nosso caso, em que temos 2 ou 3 obras anuais e toda a documentação
encontra-se cada vez mais informatizada, parece-nos que este processo até será mais adequado do que a auditoria presencial. Em termos globais, a auditoria conseguiu ser mais abrangente, com exceção da visita a obras
que não pôde mesmo ser efetuada. Foi uma surpresa, no bom sentido, e diminui alguns custos com deslocações.

E. DIAS SERRAS, S.A

Opinião da responsável pelo Sistema de Gestão Integrado
- Desempenho da EA:
Muito bom;
- Realização da própria auditoria:
Correu muito bem;
- Clareza das intervenções:
Muito boa; as intervenções desta EA constituem sempre uma mais-valia para a E. Dias Serras.
- Adequação dos meios técnicos:
Muito boa;
- Dificuldades sentidas:
Nenhuma, correu tudo muito bem.
Opinião do Diretor Técnico
Não sentimos qualquer limitação prática em realizar a auditoria desta forma (naturalmente existem constrangimentos em auditar técnicos no terreno), e foi extremamente simples dividirmo-nos para cobrir diferentes
aspetos da auditoria. A EA estava totalmente preparada para esta mudança de paradigma.

//////////////////////////////
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Servilusa
Agências Funerárias
///

Cláudia Moita Ralha, Responsável Qualidade,
Ambiente e Responsabilidade Social

A Servilusa foi a primeira funerária em Portugal a certificar-se de acordo com o referencial
"Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos
- COVID CLEAN". Esta vossa determinação em
tempos de exceção preparou-vos para receber em segurança os vossos clientes e, acima de tudo, garantir aos colaboradores um
conjunto de medidas que permitam laborar
de forma “Clean&Safe”. Os clientes e os colaboradores sentem-se seguros e entenderam
positivamente este vosso esforço?
Sem dúvida, a segurança das famílias, colaboradores e comunidade está acima de tudo, antes
de haver casos em Portugal, já tínhamos grande
parte do sistema implementado, informação
dada aos colaboradores de fontes fidedignas
e uma linha aberta para falarmos sobre temas
que iam surgindo no dia a dia, percebemos que
as dúvidas e anseios de uns eram os mesmos de
outros e, por isso, em equipa, fomos partilhando,
trabalhando e construindo este caminho. Por
isso afirmo, sem qualquer sombra de dúvida,
que o nosso esforço em garantir a segurança
de todos teve um impacto muito positivo sobre
todas as partes interessadas, culminando com a
certificação “COVID CLEAN” por parte da eiC, que
veio trazer um valor acrescentado a todo este
trabalho. Prova desta afirmação foi o resultado
do inquérito interno que realizámos acerca dos
procedimentos adotados no âmbito Covid e que
mostrou a excelente aceitação dos colaboradores
e a confiança depositada na empresa.
Na prática, em que consistem estas Boas Práticas na gestão dos riscos biológicos definidas pela DGS e o Governo para a vossa área
de atividade?
Na prática o risco biológico já existe na nossa
atividade em algumas das tarefas que desempenhamos rotineiramente, por isso, já há muito que
trabalhamos sobre a orientação de procedimentos
e instruções de trabalho, consubstanciadas em

Cláudia Moita Ralha Responsável Qualidade, Ambiente e Responsabilidade Social

A Servilusa – Agências Funerárias foi a primeira funerária em Portugal a certificar-se de acordo com o referencial "Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos - COVID CLEAN". Uma certificação que veio
reforçar um percurso de investimento em políticas de gestão da qualidade e responsabilidade social ao longo dos 20 anos de existência.

leis, diretrizes, normas e boas práticas. Nesta
medida, o que tivemos de fazer foi uma readaptação e melhoramento de alguns procedimentos.
Investimos em equipamentos de proteção
coletiva, como barreiras de proteção, máquinas
de desinfeção por ozono, diversas sinaléticas
e depois houve um reforço substancial de
stock, no que diz respeito aos equipamentos
de proteção individual.
Reforçámos a linha de informação a todos os
nossos colaboradores, bem como formação em
temas fulcrais sobre Boas Práticas, gestão de
risco biológico, modos de utilização de EPIS…
No vosso entender, quais os benefícios claros
destas Boas Práticas para o bom funcionamento da Servilusa?
Existem algumas palavras chave que identifico
como benefícios destas Boas Práticas no bom
funcionamento da Servilusa, são elas confiança,
firmeza, tranquilidade e segurança.
Confiança, tanto dos colaboradores como dos
clientes numa empresa que demonstra na execução dos seus serviços e nas suas práticas, níveis de
exceção em higiene e gestão de riscos biológicos.
Firmeza porque está seguro de que a maneira
como está a trabalhar é a melhor.
Tranquilidade, quando agimos de acordo com
as boas práticas, os resultados acabam por
aparecer bem como o seu reconhecimento.
Segurança, toda a prática Servilusa no ramo
funerário transmite esta ideia de seguridade.

Receção do Centro Funerário de Cascais

AGOSTO 2020

A Servilusa detém 70 agências em todo o
país. Todos estes espaços estão ‘COVID-CLEAN’?
Sim, temos um sistema de auditoria interna
em que vamos regularmente a todos os locais,
assegurando que os sistemas sobre os quais
nos submetemos a certificação se encontram
corretamente implementados e em funcionamento, por isso, conseguimos assegurar que
os nossos espaços estão “COVID CLEAN”. Mas
não nos limitamos às lojas. A Servilusa tem
sob sua gestão, 7 crematórios e 11 Centros
Funerários, com várias salas de velório, onde
recebe diariamente dezenas de famílias onde
o nível de segurança deve ser assegurado ao
mais alto nível.
A certificação destas Boas Práticas decorreram sem sobressaltos junto dos colaboradores?
Não houve sobressaltos, apenas algum nervosismo, porque tínhamos todos presente que seria
um objetivo muito importante no crescimento
da empresa e uma mais valia no mercado.
E para a Direção da Servilusa, era possível
continuar a laborar sem a aplicação desta
norma? Estão confiantes no vosso caminho de fazer mais e melhor, mesmo em
tempos de exceção, como esta pandemia
que vivemos?
Sem aplicação da norma seria difícil. Vivemos
tempos de mudança e é necessário adaptar
e validar todas as atividades, para o bem de
todos, colaboradores, clientes, famílias e comunidade em geral. Temos de nos reinventar
e foram tempos de grande celeridade, de
inovação constante para podermos fazer da
distância, proximidade. Evoluir, crescer, fazer
mais e melhor, tudo isto faz parte do ADN da
Servilusa, só com este comprometimento
podemos trabalhar todos os dias.
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Receção da sede social da Servilusa na Buraca

Consideram ser diferenciador na vossa área
de atividade o facto de terem o referencial
"Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos - COVID CLEAN" certificado por uma entidade externa?
Sim, claramente. Esta certificação vem de uma
forma independente validar e garantir a todas
as pessoas, que a empresa cumpre as regras
de segurança. Esta validação externa torna o
processo mais credível, transparente e dá orientações com a identificação de oportunidades
de melhoria e eventuais não conformidades. A
Servilusa tem uma longa história em processos
de certificação porque estamos convencidos
que estes processos de validação trazem, de
facto, maior credibilidade ao sistema e uma
perspetiva profissional de quem não está
implicado com os mesmos.
Em todo o processo de certificação contaram com o apoio da eiC. Como decorreu
esta ‘parceria’?
Este processo foi feito lada a lado, havia uma
necessidade e a eiC tinha a resposta, a partir
daqui há um caminho a percorrer, de grande
trabalho, mas em tempo recorde. Foi evidentemente um desafio para ambas as partes que
nos fez crescer, contámos sempre com o apoio

da eiC, tanto no pós-processo de certificação,
como no decorrer do processo. De referir que a
eiC conta com uma equipa auditora de grande
qualidade, que nos acompanhou e nos apontou
oportunidades de melhoria importantes para o
processo de melhoria continua, parte significativa
delas, já se encontram implementadas, podemos assim considerar que a eiC aportou a todo
este processo um grande valor acrescentado.
A Servilusa está também certificada de acordo com os referenciais: NP EN ISO 9001, NP
EN 15017, NP EN ISO 14001, NP 4469-1, NP
4427. Há todo um historial de Boas Práticas
que vos acompanha praticamente desde o
início da empresa, em 2001. Chegar ao sexto
referencial certificado – COVID-CLEAN -, só
foi possível por causa de todo este historial?

Sala de contratação

Efetivamente não somos tábuas rasas, temos uma história escrita no que toca à implementação e certificação de referenciais
importantes para o sistema de gestão. Este
historial permitiu-nos rapidamente montar
um processo e adaptar outros, sabíamos
como tínhamos de agir e onde tínhamos de
atuar. A Servilusa adotou há mais de 15 anos
uma política de qualidade e certificação de
referenciais que permitisse unir toda a empresa, de norte a sul, em objetivos comuns
e implementar sistemas e procedimentos
sustentáveis que garantissem um padrão de
qualidade em qualquer área funcional da
empresa, em qualquer ponto do país. Esta
política contribuiu de forma determinante
para a construção da cultura Servilusa.
De futuro, perspetivam implementar e certificar outras normas? Se sim, quais?
Temos alguns projetos. Para já estamos concentrados em manter as seis certificações
e em fazer a renovação da nova 15017.
Vamos estando atentos às exigências do
mercado e vamos analisar em janeiro de
2021. Não estava previsto certificarmo-nos
em mais um referencial e aconteceu com o
COVID-CLEAN.

perfifil da empresa
A Servilusa – Agências Funerárias é uma empresa portuguesa integrada num dos maiores grupos funerários
europeus, Mémora, cujo capital pertence maioritariamente ao Ontario Teachers’ Pension Plan, o maior
fundo de pensões com sede em Toronto.
A empresa tem como principal atividade a organização de cerimónias fúnebres com elevada dignidade,
inovação e humanismo, sendo o profissionalismo e qualificação base estrutural para o seu desenvolvimento.
A Servilusa é constituída por 300 pessoas, 70 lojas localizadas a nível nacional, 11 Centros Funerários com
salas de velamento, 7 crematórios, 2 cemitérios e um conjunto de serviços integrados tal como serviços
florista, call center 24 horas e uma parceria com um grupo de psicólogos especializados na área do luto.

AGOSTO 2020

Servilusa
Agências Funerárias
Edifício Santa Teresa
Rua Luís de Camões nº27
2610–105 Amadora
T: +351 214 706 300
servilusa@servilusa.pt
www.servilusa.pt
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PORTUGAL

ITÁLIA

ANGOLA

MOÇAMBIQUE

Rua da Tobis
Portuguesa, nº 8
2º Andar, Esc. 10
1750-292 Lisboa
//////

ITACA, S.r
.l
Avenue Vittorio Emanuele
III-82019 Sant’Agata de’
goti Nº 31 – Benevento
//////

Av. Lenine,
n.º 78
Ingombota
Luanda
//////

Avenida Samora
Machel, n.º 56, r/c,
Cidade de Matola
//////

T: (351) 21 422 0640
F: (351) 21 422 0649
E: geral@eic.pt //
S: www.eic.pt /////

T: +390 823 953 259
E: direzionecommerciale@
itacacertificazioni.it
////////////////

T: +244 944 340 962
+244 922 777 675
E: angola@eic.pt //
//////////////

T: +258 827 740 394
E: mozambique@eic.pt
/////////////
//////////////
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