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1. Balanço 2019 – SC2



Em 2019 a SC não reuniu. 

Última reunião em Nov 2018 - Revisão da tradução da ISO19011:2018 a pedido da CT80, 

por um grupo de 3 vogais da SC2 que se voluntariaram para este trabalho pontual.

Balanço 2019 – SC2

Votações e seguimento por e-mail em assuntos transversais da TC207/SC2.

…



Seguimento de assuntos por e-mail durante 2019:

• 2019_01) Desativação do ISO/CASCO/JWG34 (CT 150/SC2 + CT 147) 

• 2019_03) Votação - proposta do NWI 14017 "Environmental auditing and related 

environmental investigations - Requirements and guidelines for validation and verification of 

water information and related reports". (Apenas 2 votos favoráveis)

• 2019_03) Votação - ISO/DIS 14016 – Environmental management – Guidelines on 

assurance of environmental reports. (Apenas 2 votos favoráveis e um comentário)
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• 2019_05) Comunicações e votações WG7 e WG8:

• WG 7 Revisão da “ISO 14015:2001 titled Environmental management -- Environmental 

Due Diligence Assessment (revision of ISO 14015:2001)”.

• WG 8 Desenvolvimento da “ISO 14017 "Environmental auditing and related 

environmental investigations - Requirements and guidelines for validation and 

verification of water information and related reports“”

• 2019_06) Informação sobre início de desenvolvimento:

• ISO/TC 207/SC 1: project ISO 14002-2 Guidelines for using ISO 14001 to address 

environmental aspects and conditions within an environmental topic area – Part 2: Water

• ISO/TC 207/SC2: ISO/NP 14017 Requirements and guidelines for validation and 

verification of water information and related reports
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• 2019_09) E-mail com ponto de situação da TC207/SC2 – Tópicos mais relevantes:

• Um grupo com represnetação da ISO/TC 207/SC 2 desenvolveu papers e 

apresentações sobre auditoria a SGA, com temas relacionados com “Audit and 

certification of the  reliability of environmental information,  Auditing External Providers, 

Auditing Life Cycle perspective etcetera. On that page also an Environmental auditor 

competences example is available (based on information that was previously included in 

an annex to ISO 19011).”

• TC 207/SC 2/ WG 6 “Verification of environmental and sustainability reports” teve uma

reunião para resolver os comentários sobre a ISO/DIS 14016 e preparer o texto para o 

próximo draft.
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2. Planeamento 2020 – SC2



Planeamento 2020 – SC2

1 – Acompanhar grupos de trabalho da TC207/SC2;

2 – Participação nos trabalhos da CT150/SC6;

3 – Participação nas iniciativas de divulgação da CT150.

Reuniões agendadas:

• 31 de Janeiro – Ponto de situação da TC207/SC2 e identificação de 

potenciais interessados a integrar os grupos de trabalho em curso.

Na próxima reunião da SC2 será lançada a votação para um novo presidente



Planeamento 2020 – SC2

Não estando prevista nenhuma atividade de revisão ou tradução, para 2020 

são lançados os seguintes desafios:

• Estudo e divulgação da nova ISO19011:2018 na sua versão portuguesa

• Manutenção do seguimento/acompanhamento das atividades da CT147, 

mantendo-se a disponibilidade desta subcomissão para colaborar em 

eventuais trabalhos em desenvolvimento no âmbito CT147 e CT80.

• Continuação da representação da SC2 nas reuniões da SC6, no âmbito do 

desenvolvimento da base de dados de Léxico normativo ambiental.

• Disponibilidade para envolvimento em workshop da CT150, dando especial 

enfoque à importâncias das auditorias ambientais.



Muito obrigado pela sua atenção!


