
 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Autoridade Nacional de Segurança 

 
 

Anexo A – Autorização de Auditoria de Segurança 
 
 

PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA 
 
 

___________________________________________, Auditor de Segurança com o 

certificado de credenciação, Nº _____/________, informa que foi consultado pela 

________________________________ , para a realização da Auditoria anual de 

segurança nos termos da legislação em vigor. 

Declaro que nenhuma das seguintes situações se aplica, nomeadamente: 

1. Não foi efectuada qualquer auditoria de segurança à entidade atrás descrita em 

mais que três anos consecutivos.  

2. Não existe nenhuma situação que comprometa a minha independência.  

3. Não foi prestado qualquer serviço de consultoria ou outros, com excepção dos 

serviços de auditoria, à entidade atrás descrita ou a outras que tinham alguma 

participação direta, nos últimos três anos, nem existem com esta qualquer outro 

acordo ou vínculo contratual. 

 

Dado o contexto, solicito que me seja dada autorização para a realização da mesma. 

 
 
 
 
 

O Auditor de Segurança 

 
 
 
 

_________________________ 
(Assinatura electrónica) 
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Anexo B – Declaração de Auditor de Segurança 

 

DECLARAÇÃO 

 

_________________________________________, Auditor de Segurança com o 

certificado de credenciação, Nº ______/_________, declara que tem conhecimento da 

legislação em vigor relativa ao regime jurídico dos documentos electrónico e da 

assinatura electrónica e sua regulamentação, bem como ao regime jurídico das 

plataformas de contratação pública, declaro que me comprometo a: 

1. Assumir a completa responsabilidade pelo trabalho efectuado e pelo relatório final da 

auditoria. 

2. Elaborar o relatório final da auditoria de forma livre e consciente. 

3. Elaborar o relatório de auditoria, de acordo com as normas nacionais em vigor. 

4. Enviar o relatório de auditoria à ANS dentro do prazo legal em vigor.  

5. Não actuar de forma parcial ou discriminatória. 

6. Comunicar à ANS, no prazo de 15 dias úteis contados da data da sua verificação, 

qualquer modificação na estrutura do auditor de segurança que indicie alteração aos 

requisitos e elementos que serviram de base à atribuição da credenciação. 

 

 
O Auditor de Segurança 

 
 
 
 

_________________________ 
(Assinatura electrónica) 
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