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PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO 
 

1. Introdução 

A certificação é a garantia escrita, dada por um organismo certificador independente e imparcial, que 
comprova que o produto está conforme com as exigências definidas através de normas ou 
especificações técnicas. 

A Servimetro, no âmbito da certificação de produtos, faz a marcação CE (nos termos dos módulos F e 
F1 do Anexo II, da Diretiva 2014/31/UE) de instrumentos de pesagem não automáticos (IPnA), com 
indicação contínua ou descontínua, das classes I, II, III e IV. 

O serviço prestado cumpre com os requisitos estabelecidos na norma NP EN ISO/IEC 17065 – Avaliação 
de conformidade – Requisitos para organismos de certificação de produtos, processos e serviços, bem 
como com todas as obrigações inerentes aos critérios de acreditação do Instituto Português de 
Acreditação, I.P. (IPAC). 

No âmbito da Diretiva 2014/31/UE descrito acima, a Servimetro é igualmente organismo notificado 
com o n.º 2174, dando cumprimento aos critérios estabelecidos pelo Instituto Português da Qualidade, 
I.P. (IPQ), autoridade competente e notificadora para a Diretiva IPnA. 
 

2. Definições 

Para os fins do presente documento, são aplicáveis os termos e definições constantes da ISO/IEC 
17000, assim como os seguintes: 

 Cliente – Organização ou pessoa responsável perante o organismo de certificação por 
assegurar que os requisitos de produto são cumpridos; 

 Produto – Resultado de um processo; 

 Requisito de certificação – Requisito especificado, incluindo requisitos do produto, que é 
satisfeito pelo cliente como condição para manutenção da certificação; 

 Esquema de certificação - Sistema de Certificação relativo a produtos específicos, para os quais 
os mesmos requisitos específicos, regras específicas e procedimentos se aplicam; 

 Organismo de certificação – Organismo de terceira parte de avaliação de conformidade que 
opera esquemas de certificação. 

 

3. Responsabilidades das partes 
 

3.1. Responsabilidades do Cliente 

No decorrer do processo de certificação de produto, o cliente compromete-se a: 

 Cumprir os requisitos de certificação, incluindo a implementação de alterações comunicadas 
pela Servimetro; 

 Continuar a cumprir com os requisitos do produto em caso de produção em contínuo, 
evidenciados pela avaliação do exemplar e documentação técnica disponibilizados; 

 Criar as condições que permitam realizar a análise da documentação e registos e ter acesso a 
equipamentos (se necessário); 

 Disponibilizar toda a documentação e informação exigida no esquema de certificação, 
pertinente, correta e completa, necessária para a realização do serviço; 

 Efetuar alegações relativamente à certificação consistentes com o seu âmbito de certificação; 
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 Não utilizar indevidamente ou sem autorização a certificação do seu produto; 

 Reproduzir os documentos de certificação na sua totalidade, caso sejam fornecidas cópias dos 
mesmos a terceiros; 

 Cumprir com os requisitos da Servimetro, ao fazer referência à certificação do produto em 
suportes de comunicação tais como documentos, brochuras ou publicidade; 

 Manter os registos de todas as reclamações, nomeadamente das ações tomadas para a 
resolução das mesmas, e disponibilizá-los sempre que solicitado pela Servimetro; 

 Informar a Servimetro de alterações que podem afetar a sua capacidade de cumprir com os 
requisitos de certificação. 

 

3.2. Responsabilidades do organismo de certificação 

No decorrer do processo de certificação de IPnA, a Servimetro compromete-se a: 

 Atuar com imparcialidade, confidencialidade, transparência e competência; 

 Comunicar ao cliente as alterações ao esquema de certificação (introdução de novos requisitos 
ou revisão dos mesmos) e verificar a sua implementação por parte dos clientes; 

 Informar atempadamente o cliente das decisões tomadas. 
 

4. Processo de Certificação 

O Processo de Certificação respeita as fases descritas no seguinte fluxograma: 
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4.1. Apresentação do pedido de Certificação 

Os pedidos de certificação devem ser apresentados através do preenchimento do PET (DTIM215 - 
Pedido de Execução de Trabalho Verificação CE), disponível no site da Servimetro, acompanhado por 
toda a documentação técnica do produto a certificar mencionada no PET, e enviá-los à Servimetro 
através do email geral@servimetro.pt. 

Não existem condicionantes no acesso ao processo de certificação. Qualquer requerente, cujas 
atividades se enquadrem no âmbito de certificação da Servimetro, pode solicitar os seus serviços, 
independentemente da sua condição financeira, de associação ou grupo. 

 

4.2. Proposta/Orçamento 

Após a receção do pedido de certificação, a Servimetro elabora uma proposta com o valor associado 
ao serviço prestado, a qual é submetida ao cliente para apreciação. A pedido do cliente, poderá ser 
enviada a tabela de preços anual.  

Todos os ensaios a realizar no âmbito do serviço prestado serão subcontratados ao Laboratório de 
calibração/ensaio da Servimetro (Laboratório acreditado segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025 de 

mailto:geral@servimetro.pt
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acordo com o âmbito constante do Anexo Técnico de Acreditação n.º L0459-1, disponível para consulta 
em www.servimetro.pt).  

No caso de a proposta não ser aceite o processo será dado por terminado. 
 

4.3. Análise Documental 

É feita a análise da documentação rececionada e confirmada a sua conformidade com os requisitos da 
Norma/Esquema de Certificação. No caso de a análise documental não estar conforme, será solicitada 
informação adicional ao cliente, e se necessário, que este efetue as alterações necessárias para atingir 
a conformidade. 

No caso de não ser possível atingir a conformidade da análise documental, o processo é dado por 
terminado após 6 meses do seu início. 

 

4.4. Inspeção Técnica 

A inspeção técnica é realizada conforme metodologia descrita em procedimento técnico interno 
aplicável (DQPQ022 – Verificação CE). 

No caso de resultado não conforme ou de existência de não-conformidades, o processo deverá ser 
reavaliado em conjunto com o cliente, por forma a este proceder às alterações necessárias para atingir 
a conformidade. 

O processo pode ser retomado na fase de Análise Documental ou de Inspeção Técnica, conforme 
aplicável. 

 

4.5. Emissão do Certificado de Conformidade 

A decisão de certificação concretiza-se com a emissão do certificado de conformidade e 
disponibilização deste ao cliente. 

 

4.6. Colocação da Marca 

A colocação da marca no produto é da competência da Servimetro, de acordo com o fluxograma acima. 
O uso indevido ou enganador da marca pode levar a aplicação de sanções, por parte da Servimetro, ao 
cliente, nomeadamente a anulação ou suspensão da certificação. 

O processo de certificação conclui-se com a colocação da marca no produto. 

 

5. Acompanhamento 

Os módulos de avaliação da conformidade F e F1 não contemplam ações de acompanhamento. 
Contudo, caso a Servimetro tenha conhecimento, nomeadamente através das ações levadas a efeito 
pelo IPQ, que um instrumento a que tenha emitido um certificado de conformidade, deixou de estar 
conforme, é requerido que sejam tomadas as medidas corretivas adequadas. Caso contrário, o 
certificado é anulado, sendo esse facto comunicado ao cliente e ao IPQ. 

 

6. Divulgação 

http://www.servimetro.pt/
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A Servimetro não divulga a lista a quem foi concedida a certificação mas fornecerá informação ao 
pedido, sobre a validade de uma dada certificação. 

 

7. Reclamações 

Havendo lugar a reclamação na sequência de uma decisão no âmbito da certificação, a mesma deve 
ser dirigida, pelo requerente ou titular, à Administração da Servimetro, após a receção da referida 
decisão.  

 

8. Recurso 

Havendo lugar a recurso, deverá o mesmo ser apresentado à Administração da Servimetro, no prazo 
máximo de 60 dias a contar da data de receção da decisão sobre a reclamação apresentada, de acordo 
com o procedimento DQPQ011 – “Reclamações e Recursos”, que será disponibilizado a pedido. 

 

9. Confidencialidade  

Salvo acordado em contrário pela Servimetro, o Cliente deve manter confidenciais todos os 
documentos recebidos da Servimetro, com exceção do Certificado e destas Regras.  

É assegurada a confidencialidade e integridade de todos os dados ou bens fornecidos pelos clientes. 
Toda a informação obtida ou gerada durante a realização das atividades é gerida sob a 
responsabilidade da Servimetro e não será divulgada publicamente, salvo acordado em contrário com 
o cliente. 
 

10. Alterações à Legislação  

A Servimetro cumpre com todas as leis, normas e regulamentações em vigor, nacionais e 
internacionais, que se relacionam com o direito ao uso da Marca de Produto ou com as condições para 
a obtenção desse direito. A Servimetro notificará o Cliente sobre quaisquer alterações a esse respeito 
e o Cliente será obrigado a aplicar todas as modificações resultantes dessas alterações.  

 

11. Alterações às Regulamentações  

A Servimetro reserva-se o direito de modificar estas Regras em qualquer altura. A Servimetro notificará 
por escrito o Cliente sobre quaisquer alterações a esse respeito e o Cliente será obrigado a aplicar 
essas alterações.  


