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DECLARAÇÃO DE IMPARCIALIDADE, INDEPENDÊNCIA E CONFIDENCIALIDADE 
 
A BMC Assurance S.L. (adiante BMC) é uma entidade de certificação que realiza as seguintes actividades: 

- Auditoria e Certificação de sistemas de gestão como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001… 
- Auditoria e Certificação de produto como PEFC, FSC, RSPO… 
- Verificações ambientais 
- Formação não personalizada 
- Participação em workshops de divulgação e promoção de produtos para os quais a BMC disponibiliza serviços de 

certificação. 
 
Para disponibilizar estas actividades a potenciais clientes, a BMC utiliza diversos meios de contacto: 

- Visitas Comerciais 
- Seminários informativos 
- Website 

 
Todas as actividades anteriormente mencionadas (comerciais e de prestação de serviços) realizar-se-ão de forma imparcial, 
independente e confidencial. 
 
Para assegurar a imparcialidade, independência e confidencialidade, a BMC dispõe de um órgão consultivo de imparcialidade, 
encarregue de supervisionar e verificar as medidas adoptadas para garantir a imparcialidade, independência e confidencialidade. 
As pessoas que compõem este órgão podem actuar de forma autónoma (por exemplo, informando a ENAC ou ASI), no caso de 
detectar que a BMC ou as pessoas que fazem parte da organização não respeitam os compromissos de imparcialidade, 
independência e confidencialidade. 
 
A BMC não disponibiliza serviços de consultoria e não é propriedade ou faz parte de outra organização que possa causar conflito 
de interesses nas actividades que a BMC realiza. 
 
A BMC identificou, analisou e documentou as diferentes fontes de conflito de interesses que podem surgir no decorrer das suas 
actividades. Ao identificar estas fontes de conflito de interesses e propor soluções adequadas, a BMC garante a imparcialidade, 
independência e confidencialidade das suas acções. 
 
A BMC realizará análises periódicas de possíveis fontes de conflito de interesses, de modo de identificar novos perigos que 
possam surgir ao longo do tempo. 
 
Na identificação de conflito de interesses, a BMC listou toda as organizações com actividade de consultoria com as quais a BMC 
tem ou pode ter uma relação através da Direcção, do pessoal ou de recursos partilhados, das finanças e da própria actividade de 
certificação. 
 
A BMC ao trabalhar em parte com auditores subcontratados, dará especial importância ao trabalho de consultoria que essas 
pessoas podem realizar fora da sua relação com a BMC. 
 
A BMC assegurará que nenhum auditor ou pessoal envolvido em actividades de certificação, seja ela própria ou subcontratada, 
realize actividades de Auditoria e Certificação em empresas com as quais tenha mantido qualquer tipo de vínculo laboral ou tenha 
realizado trabalhos de consultoria, de qualquer natureza, nos três anos anteriores à data programada de realização da auditoria. 
 
A BMC não disponibilizará serviços de certificação a empresas ou instituições que tenham tido o apoio de organizações de 
consultoria, as quais possam representar uma ameaça inaceitável à imparcialidade. 
 
Todo o pessoal vinculado à BMC, tanto colaboradores como subcontratados, não deve divulgar a terceiros as informações obtidas 
durante o desenvolvimento dos serviços. 
 
Todo o pessoal vinculado à BMC, tanto colaboradores como subcontratados, deve comunicar (por escrito) à Direcção Técnica da 
BMC, qualquer tipo de conflito de interesses ou ameaça à independência e imparcialidade que detecte e caso esta comunicação 
não seja atendida, pode contactar directamente com as entidades de acreditação correspondentes ou, na sua falta, com os 
proprietários da norma (se existirem). 
 
Todo o pessoal que trabalha para e em nome da BMC deve estar comprometido em cumprir esta declaração. 
 

   
    Santander, 30 de Julho de 2021 

 

 
Roberto García Torre 

Director Geral BMC Assurance S.L. 


