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É com enorme prazer que lhe damos as boas-vindas ao Portal do 
cliente Lloyd’s Register (LR), que lhe oferece uma plataforma de fácil 
utilização para gerir o seu programa de certificação com a LR em toda 
a sua organização. 

Bem-vindo ao Portal do cliente LR.

•  Vista do seu calendário de 
auditorias planeadas e 
concluídas 

•  Confirmação de auditorias 
propostas diretamente para os 
Serviços de Cliente LR

•  Descarregue cópia dos seus 
Certificados, Relatórios e Marcas 
de Aprovação 

•  Visualização, detalhes das 
constatações de auditoria, 
resposta e seguimento do estado

•  Visualização de dados analíticos 
da sua Certificação e dados 
aprovados

•  Contacte-nos diretamente 
através do Portal

Principais funcionalidades

Portal do cliente
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O acesso ao portal efetua-se através da nossa página 
inicial www.lr.org ou através de um URL que lhe será 
enviado por e-mail a partir de LRclientportal.org 
juntamente com o seu nome de utilizador e palavra-passe.  
Adicione este endereço de e-mail à sua lista de contactos.

Ao aceder ao portal pela primeira vez, ser-lhe-á pedido 
que altere a sua palavra-passe.

Vamos começar!
Agora que iniciou a sessão, vamos mostrar-lhe a sua página inicial dedicada. A partir daqui pode: 

Utilizar o Portal do cliente LR

Basta seguir as instruções apresentadas no ecrã e não se 
esqueça de assinalar e concordar com os Termos e 
Condições. Assim que concluída, terá acesso total ao portal 
com uma vasta gama de opções que lhe permitem gerir 
rapidamente online o seu programa de certificação.

Não se preocupe se se esquecer da sua palavra-passe: pode 
repô-la facilmente na página de início de sessão.

a)  Navegar facilmente para as suas Auditorias, 
Constatações, Relatórios, Certificados e Pedidos.   

b) Ver notificações rapidamente relativamente a 
quaisquer ações novas carregadas a partir da Lloyd’s 
Register, incluindo Auditorias propostas, novas 
Constatações, Relatórios recentes, Certificados 
recentes e quaisquer Pedidos de Serviço abertos. 

c) Personalizar o idioma usado. 

d) Visualizar o seu perfil de Utilizador e de Empresa.

e) Alternar entre as Organizações visualizadas se tiver 
acesso a mais do que um perfil de empresa.

f) Consultar as suas auditorias passadas, atuais e 
futuras em todo o programa de certificação.

g) Acompanhar o seu progresso, acedendo aos Dados 
analíticos do Portal do cliente, o que lhe permite 
entregar relatórios em tempo real às suas partes 
interessadas.
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Agendamento de auditorias online

Aqui pode gerir facilmente quaisquer 
datas de auditorias futuras 
relativamente ao seu programa de 
certificação na sua organização.

Esta secção mostra as suas instalações, 
o seu programa de certificação, o 
estado da visita e os detalhes do seu 
auditor.

Na LR, compreendemos a necessidade 
de trabalharmos em colaboração com 
os nossos clientes para garantirmos que 
as auditorias são marcadas de acordo 
com as suas necessidades.

Agora, pode ver num instante quando 
as auditorias são:

• Propostas - uma data de auditoria 
sugerida por nós a aguardar a sua 
confirmação, solicite uma alteração 
através do ícone "Mostrar detalhes" 
ou confirme várias auditorias 
utilizando a opção Confirmar visita.

• Confirmadas – aceitou a visita e será 
realizada na data acordada.

• Concluídas/Fechadas - a auditoria 
foi concluída.

Após a confirmação da sua auditoria, 
basta clicar em Adicionar ao 
calendário para receber um convite 
para reunião do Outlook para agendar 
digitalmente as datas das suas 
próximas visitas.

As datas não são adequadas?  Não se 
preocupe! Basta clicar em Propor 
outra(s) data(s) de visita para solicitar 
uma outra data.

Confirmar visita

Se existirem quaisquer detalhes adicionais relacionados com a sua visita, pode consultá-los clicando no ícone 
Mostrar notas. Se não forem necessárias quaisquer notas, o ícone é apresentado a cinzento.   

Mostrar notas Adicionar ao calendário Exportar

Propor outra(s) data(s) de visita
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Constatações de Auditoria 

Aqui, pode ver rapidamente e 
responder a quaisquer constatações 
que tenham surgido durante uma 
auditoria.  

Estas constatações são categorizadas 
da seguinte forma:

Novas: 
Surgiu uma nova constatação na 
última auditoria.
 
Abertas: 
Uma constatação aberta que surgiu 
numa auditoria anterior.

Respondidas: 
Foi submetida uma resposta do 
cliente para esta constatação. 

100% resolvidas:
Esta constatação foi resolvida. 
(Note que esta categoria só se 
aplica a determinados produtos, 
como o IATF). 

Fechadas: 
A constatação foi fechada.

Para responder a uma constatação antes da sua próxima auditoria, selecione a 
opção Ver/Responder para a constatação relevante.    

Aqui, pode adicionar uma resposta e carregar quaisquer anexos que 
considere necessários. Quaisquer respostas serão revistas por um Auditor na 
sua próxima auditoria remota ou presencial

Ver/Responder 

Ver/Responder 

Novas
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Relatórios de Auditoria  
Os seus Relatórios de Auditoria serão apresentados no separador 
Relatórios. Depois de terem sido carregados pelo Auditor, e revistos pela 
LR conforme necessário, poderá descarregá-los a qualquer momento.   

Para os clientes que necessitem da 
emissão de uma OC para as visitas, 
pode introduzir esta informação ao 
confirmar a(s) data(s) da(s) sua(s) 
auditoria(s).

Basta clicar em Enviar número de OC 
para consultar o orçamento para a 
visita e premir Enter para enviar o seu 
número de OC.  

Também pode indicar se o Número de 
OC não é necessário para uma visita ou 
escolher Cancelar/Introduzir OC mais 
tarde, que pode fazer na secção 
Mostrar detalhes do separador Visitas.

Se tivermos um registo de que não 
necessita de um Número de OC, não lhe 
será pedido qualquer número. No 
entanto, pode optar por introduzir um 
número, conforme necessário.

Gestão de Ordens de compra (OC) 

Enviar número de OC

Número de OC 
não necessário

Cancelar/Introduzir 
OC mais tarde



Lloyd’s Register Bem-vindo ao Portal do cliente LR  | 6

Certificados 
Aqui, pode descarregar o(s) seu(s) Certificado(s) LR 
válido(s) juntamente com quaisquer Logotipos de 
Aprovação associados.

Certifique-se de que consultou as nossas Notas 
informativas do cliente sobre como e quando utilizar os 
seus Logotipos de Aprovação.

Rever informações do Certificado

Sempre que confirmar a sua 
Auditoria de: Fase 2, Transferência 
de Certificação, Alteração ao 
Âmbito e Renovação da 
Certificação, ser-lhe-á solicitado se 
pretende Ver Dados do 
Certificado.

Será apresentada uma versão 
esboço do(s) seu(s) Certificado(s) 
com base nas informações que 
temos armazenadas. Se as 
informações estiverem corretas, 
basta clicar em Aprovar detalhes 
do Certificado.
 
Pretende solicitar alterações?  

Basta clicar em Editar detalhes do 
Certificado. É importante notar 
que quaisquer alterações 
efetuadas estão sujeitas á nossa 
revisão e poderão ser necessárias 
mais informações.

Descarregar Logotipos e 
Marcas de Aprovação

Ver dados do 
Certificado

Aprovar detalhes 
do Certificado 

Editar detalhes 
do Certificado 

Em Editar detalhes do Certificado, pode solicitar 
alterações ao Nome da empresa, Morada principal e 
respectivo Âmbito, bem como às Moradas dos restantes 
locais e respectivos Âmbitos. Para alterações ao Nome 
da empresa, ser-lhe-á pedido que anexe documentação 
que comprove a nova Designação Legal.

Depois de enviar as suas alterações, as informações serão 
enviadas à sua equipa de Apoio ao cliente local para 
revisão antes da emissão do seu próximo Certificado.



Dados analíticos

A função Dados analíticos contém uma análise detalhada em 
tempo real e relatórios sobre o seu programa de certificação, 
incluindo:  

Resumo: Uma descrição geral do estado da sua aprovação. 

Resumo de Auditoria: Dados visuais da auditoria realizada 
pela LR. 

Detalhes da visita: Um registo detalhado de todos os dados 
da sua visita que são apresentados no Resumo da visita.

Resumo das Constatações: Dados visuais das constataçãos 
feitas pela LR. 

Detalhes da Constatação: Um registo detalhado de todas 
as contatações de auditoria apresentadas no Resumo 
de Constatações.

Cada separador permite filtrar as informações que pretende 
visualizar a qualquer momento para satisfazer as 
necessidades das suas partes interessadas ou execução de 
relatórios. Note que os dados são atualizados a cada 24 horas.

Perfil da Empresa 
Pode aceder ao Perfil da empresa a 
partir do canto superior direito de 
qualquer página do Portal do cliente LR; 
para os clientes complexos são 
apresentadas:

• Todas as instalações atualmente 
presentes na sua organização  

• Todos os utilizadores que têm acesso 
ao Portal do cliente LR na sua 
organização

Perfil de utilizador 
Aqui, em O meu perfil, pode aceder às 
informações de utilizador atuais que a 
LR armazenou, juntamente com as suas 
Definições de notificação, onde pode 
personalizar como receber as 
informações do portal, e em que idioma. 
Uma vez que a maior parte das 
notificações são enviadas através do 
portal, só deve desativar esta função se 
tiver a certeza de que não irá perder 
informações importantes.

Questões gerais
Lembre-se de que pode enviar uma 
Questão geral no separador Contactar 
a LR se precisa nos informar sobre 
qualquer alteração que requeira 
actualização.

Contactar a LR 
Pode contactar rápida e facilmente a sua equipa de 
Apoio ao cliente LR local através do portal, 
selecionando a categoria que melhor reflita a sua 
questão.

Quando estiver satisfeito com a resolução da sua 
questão, procederemos ao seu fecho; no entanto, a 
sua questão pode ser revista posteriormente ou 
pode enviar um novo pedido.  

Inicie sessão no Portal do cliente 
em www.lr.org

Contacte-nos


