PLANO DE TRANSIÇÃO NP 4457:2021

Foi publicada em 15 de dezembro de 2021 a nova versão da norma Sistemas de Gestão da
Investigação, Desenvolvimento e Inovação // SG IDI – NP 4457:2021.
Esta edição decorre de uma atualização normativa e conclui o trabalho da Comissão Técnica 169
Atividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), coordenada pelo Organismo de
Normalização Setorial, Agência Nacional de Investigação (ONS/ANI).
Neste sentido, vem a eiC – Empresa Internacional de Certificação vem por esta forma comunicar
o plano de transição junto dos seus clientes:
▪

O Plano de Transição definido é de 2 anos, terminando em 31 de dezembro de 2023;

▪

A transição para a nova versão pode ser realizada em simultâneo com a auditoria
programada ou em uma auditoria especial a acordar com a eiC;

▪

Da transição para a versão de 2021 resultará a emissão de um novo certificado com
validade de três anos a contar da data de início do ciclo de certificação.

A partir de 31 de dezembro de 2022:
▪

Todas as auditorias serão planeadas de acordo com a NP 4457:2021;

▪

Se, a partir desta data, as empresas pretenderem efetuar a auditoria de acordo com a
edição anterior devem formalizar este pedido por escrito, junto da eiC.

Duração das Auditoria de transição:
A auditoria para transição pode ser realizada em qualquer fase do ciclo de certificação,
juntamento com a auditoria de acompanhamento ou renovação.
•

Se a auditoria de transição for realizada juntamente com o acompanhamento da
certificação, deve, no mínimo, ter a duração igual a uma auditoria de renovação.

•

Se a auditoria de transição for realizada juntamente com a renovação da certificação,
deve, no mínimo, ser acrescentado 1 HD (auditor/dia) à duração da renovação,

Após a decisão favorável de transição para a NP 4457:2021, o organismo de certificação deve
emitir um novo documento de certificação, para este referencial, mantendo a validade do
certificado anterior, e do ciclo de certificação em curso.

A eiC encontra-se disponível para esclarecer qualquer eventual dúvida no processo de transição.
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