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30 de Novembro de 2017 
Exmos Senhores, 
 
Pela presente se comunicam as alterações ora introduzidas nas “Regras para o uso da Marca de 
Certificação de Sistemas da SGS” ( documento que se anexa ), e que se aplicam aos Processos de 
Certificação de Sistemas de Gestão pela SGS ICS. 
 
A SGS ICS (Organismo de Certificação) desenvolve as suas actividades de certificação enquadradas em 
Normas Internacionais. Estas Normas são os referenciais para a Acreditação de Organismos de 
Certificação utilizados pelo IPAC - Instituto Português de Acreditação. 
No caso da certificação de Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente, Segurança, Inovação, etc), a Norma 
relevante é a ISO/IEC 17021-1. 
 
A Norma ISO/IEC 17021-1 foi revista em 2015, e todos os Organismos de Certificação acreditados pelo 
IPAC, entre os quais se inclui a SGS ICS, devem adaptar os seus sistemas e procedimentos operacionais 
de forma a cumprir os requisitos desta nova versão da Norma ISO/IEC 17021-1, incluindo Novas Regras 
Uso da Marca.   
 
As Regras para o uso da Marca de Certificação de Sistemas da SGS foram totalmente revistas, por 
forma a introduzir as alterações requeridas pela evolução da ISO 17021-1, mas também para clarificações 
e correcção de gralhas. 
 
Recomenda-se vivamente, pois, a análise cuidada das novas Regras na sua íntegra (e de 
preferência, em conjunto com uma revisão dos restantes requisitos da SGS ICS anexados à 
Proposta / Contrato de Certificação). 
 
Estas Regras entram de imediato em vigor, cabendo às Organizações Certificadas o seu cumprimento, 
com o planeamento e implementação das acções necessárias. 
 
A SGS ICS está totalmente disponível para esclarecer qualquer eventual dúvida emergente neste processo 
de transição para a ISO/IEC 17021-1:2015 e, respeitando o cumprimento dos novos requisitos da 
Acreditação, acompanhar as Organizações Certificadas na introdução das modificações nos seus 
Sistemas de Gestão resultantes das alterações dos requisitos. 
 
Melhores cumprimentos, 
Direcção de Certificação da SGS ICS 
Isabel Berger, Luis Neves 
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