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Graus de equivalência da comparação chave EURAMET.M.M-K4.2015  

incluindo o resultado  de todos os laboratórios. As barras de erro indicam  

a incerteza expandida U(Di). 
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Nesta sessão será abordada a ISO 28000 e será descrita a evolução, viabilidade e forma de 
transição do Supply Chain Security Management para o Supply Chain Sustainability  
Management. 

O ambiente de incerteza e volatilidade é uma realidade cada vez mais frequente que  
impacta direta e significativamente as organizações. 

Integradas em cadeias de abastecimento, a sua dinâmica pressupõe flexibilidade,  
capacidade de ajustamento e acompanhamento das partes interessadas a montante. 
Condições necessárias para garantir o cumprimento dos requisitos de segurança  
e assim integrarem cadeias seguras. 

A norma ISO 28000:2021 encontra-se em fase final de revisão e espera-se a sua  
publicação em Dezembro de 2021. Além do alinhamento com o anexo SL, a norma  
é consistente com outras de sistemas de gestão, como a ISO 9001 e ISO 22301,  
esta última pela dimensão da continuidade do negócio. 

O grande desafio das organizações consiste em saber aproveitar a ISO 28000:2021  
como ferramenta de garantia de segurança da cadeira de abastecimento, mas também  
de melhoria de fluxo. Tal pressupõe um melhor desempenho do pilar económico, em  
equilíbrio com os pilares segurança e ambiental. 

Consulte o programa  e faça a sua inscrição (gratuita) para garantir  

a sua presença nesta sessão online 

https://apq.pt/eventos/por-norma-as-quintas-sessao-02/
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Notificações CENELEC - janeiro de 2021 

Lista mensal de notificações - fevereiro de 2021
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Normas editadas   

Publicação Oficial  

de Documentos Normativos IPQ fevereiro de 2021 

Comités da ISO e do CEN  

sem acompanhamento nacional 
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Para aceder à ISO Research Library pode clicar aqui. 

https://library.iso.org/home.html





