
ISO 55002 

 Baseada em experiências reais  

A nova ISO 55002:2018 - Linhas de  
orientação para a aplicação da ISO 55001 

A nova ISO 55002:2018 baseia-se em experie ncias reais das primeiras organizaço es 
que adotaram a norma ISO 55001 com sucesso, em mais de trinta paí ses nos 
u ltimos quatro anos. Esta nova norma descreve em detalhe como implementar um 
sistema de gesta o de ativos, de acordo com os requisitos da Norma ISO 55001. 

 Principais características  

A ISO 55002 foi significativamente ampliada e inclui agora:  

• Orientaça o detalhada para cada cla usula dos requisitos constantes na 55001, 
incluindo a clarificaça o da contribuiça o de cada um para os quatro 
"fundamentos" da gesta o de ativos: valor, alinhamento, liderança e fiabilidade;  

• Como aplicar os requisitos da ISO 55001 a s principais a reas da gesta o de ativos, 
nomeadamente: ao portefo lio de ativos, ao sistema de gesta o de ativos e a  
pro pria gesta o de ativos;  

• Novas orientaço es sobre sete temas transversais que devem ser considerados 
como parte do seu sistema de gesta o de ativos.  

Veja as descriço es no verso.  

 Norma ISO 55002:2018 – Já disponível em inglês e brevemente em português  

A nova norma ISO 55002:2018 esta  disponí vel para compra nos organismos 
nacionais de normalizaça o em todo o mundo. No caso de Portugal, no IPQ. Para mais 

informaço es sobre o conjunto de normas ISO 55000, visite o site committee.iso.org/

tc251. 

https://committee.iso.org/tc251
https://committee.iso.org/tc251


 Orientação sobre os temas transversais 

Valor 

A nova Norma ISO 55002:2018 clarifica o termo "valor" 
utilizado ao longo da se rie ISO 55000.  

Compreender o valor e  extremamente importante quando 
se tenta explicar as atividades da organizaça o em relaça o 
aos objetivos estrate gicos adotados.  

A tomada de decisa o transparente torna-se muito mais 
clara e evidente se tiver uma compreensa o profunda do 
valor criado pelos ativos e de como as aço es de mitigaça o 
do risco protege e as despesas suportam esse valor.  

O significado de “valor” pode ser muito diferente 
dependendo do contexto e das partes interessadas da sua 
organizaça o, sendo, no entanto, crucial defini-lo com 
precisa o e alcançar consenso.  

A ISO 55002 ajuda-o a definir todos os conceitos possí veis 
de valor dentro da sua organizaça o. 

Âmbito do seu Sistema de Gestão de Ativos  

Uma questa o-chave para muitos proprieta rios de ativos e 
fornecedores de serviços e  "O Sistema de Gesta o de Ativos 
implementado esta  em conformidade com a ISO 55001?". 
Outros podera o tambe m querer saber se sa o elegí veis 
para certificaça o. Para responder a esta pergunta, e  
necessa ria uma definiça o clara do a mbito do Sistema de 
Gesta o de Ativos.  

A ISO 55002 ajuda-o a definir o a mbito com confiança. A 
orientaça o trata de fatores relevantes como: design 
organizacional, funço es e responsabilidades, tomada de 
decisa o, natureza e criticidade dos ativos, relaço es 
contratuais na subcontrataça o, perí odo de aplicabilidade 
e inter-relaço es com outros sistemas de gesta o. 

Plano Estratégico de Gestão de Ativos  

O Plano Estrate gico de Gesta o de Ativos (PEGA) e  um 
componente fundamental de um sistema de gesta o de 
ativos bem-sucedido, se bem que muitos gestores de 
ativos consideram um desafio redigi-lo.  

A ISO 55002 explica o propo sito do Plano Estrate gico de 
Gesta o de Ativos e como a gesta o de ativos esta  ligada aos 
planos de gesta o de ativos. Adicionalmente, as linhas de 
orientaça o fornecem detalhes sobre os to picos e 

elementos especí ficos que devem ser incluí dos num Plano 
Estrate gico de Gesta o de Ativos bem redigido. 

Tomada de decisão na gestão de ativos  

A capacidade de tomar deciso es informadas rapidamente, 
com rigor e com base numa avaliaça o de desempenho 
adequada, e  o cerne da gesta o de ativos. Os crite rios de 
tomada de decisa o decorrentes dos objetivos e polí ticas 
da sua organizaça o asseguram que todas as deciso es sa o 
consistentes e transparentes. A ISO 55002 explica como 
desenvolver uma estrutura de tomada de decisa o robusta, 
incluindo os aspetos do processo, crite rios e governaça o. 
A Norma destaca ainda algumas das melhores pra ticas na 
tomada de deciso es, como a utilizaça o de cena rios, 
mu ltiplas opço es e a incorporaça o de impactes no ciclo de 
vida. 

Gestão do Risco  

A gesta o do risco e  uma parte essencial da gesta o de 
ativos, a  qual tem sido dada mais e nfase. A nova ISO 
55002:2018 define como estabelecer um programa de 
gesta o de risco aplica vel a ativos, portefo lio de ativos, 
processos de gesta o de ativos e sistemas de gesta o de 
ativos, o que confere clareza ao programa integrado de 
gesta o de ativos e facilita aos gestores de ativos uma 
melhor compreensa o da relaça o entre a gesta o de ativos e 
a gesta o do risco. 

Finanças  

A integraça o das funço es financeiras e na o financeiras e  
crucial e e  uma parte inevita vel de uma boa gesta o de 
ativos.  

A ISO 55002 proporciona uma compreensa o de como a 
sua organizaça o pode alcançar o alinhamento entre 
pessoas e departamentos, bem como de atividades 
financeiras e na o financeiras, que te m diferentes funço es, 
responsabilidades e autoridades, estando todos eles 
envolvidos nos mesmos processos e atividades 
subjacentes.  

Para alcançar uma estreita colaboraça o entre funço es 
financeiras e na o financeiras, tenha em consideraça o a 
importa ncia da exatida o e consiste ncia dos dados 
financeiros e na o financeiros. A ISO 55002 pode ajuda -lo a 
encontrar o processo que lhe permita alcançar e garantir 
esta integraça o.  

Escalabilidade em qualquer Organização  

A ISO 55002 demonstra que qualquer organizaça o pode 
partilhar os ganhos de eficie ncia e efica cia decorrentes da 
adoça o de um sistema de gesta o de ativos.  

A se rie ISO 55000 esta  a ser utilizada principalmente por 
organizaço es globais, mas pode tambe m ser utilizada por 
empresas de pequena e me dia dimensa o, pu blicas ou 
privadas, e em todos os tipos de ativos e ambientes 
operacionais.  

Qualquer organizaça o pode beneficiar das claras linhas de 
orientaça o de controlo e comunicaça o direta, resultantes 
de um sistema de gesta o de ativos. Estas diretrizes 
ajudam a encontrar a abordagem correta para escalar o 
a mbito e os requisitos para a complexidade, situaça o e 
portefo lio de ativos da sua organizaça o.  
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