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Audit Preparation Checklist for Suppliers 
Lista de verificação da preparação de auditoria para fornecedores 

 
 

Note: In preparation of the audit several steps have to be carried out to ensure a proper preparation and start of 
the audit. This checklist is for a supplier's own preparation only and does not need to be sent to the auditor. 

Nota: Na preparação da auditoria é necessário levar a cabo vários passos para garantir uma 
preparação e um início adequados da auditoria. Esta lista de verificação destina-se apenas 

à preparação do próprio fornecedor e não necessita de ser enviada para o auditor. 
 

 

 Audit firm has been selected from preapproved auditor list and contractual terms agreed 
 A empresa de auditoria foi selecionada da lista de auditores previamente aprovada e 

os termos contratuais foram acordados 
  

 Data sharing agreement signed and sent to the auditor 
 Contrato de partilha de dados assinado e enviado ao auditor 

 
 Document list, containing relevant site information and available documentation, filled 

out and sent to the auditor  
 Lista de documentos, com informações do local relevantes e documentação 

disponível, preenchida e enviada ao auditor 
 

 Audit date, incl. starting and completion times, agreed with the audit firm and confirmed by you 
 Data da auditoria, inclusive horas de início e conclusão, acordadas com a empresa 

de auditoria e confirmada por si 
 

 Auditor informed about relevant safety requirements, e.g., need for personal 
protective equipment (PPE) 

 O auditor foi informado sobre os requisitos de segurança relevantes, por exemplo, a 
necessidade de equipamento de proteção individual (EPI) 
 

 Access to all site areas and relevant documentation ensured for the auditor 
 Acesso garantido ao auditor a todas as áreas do local e a toda a documentação relevante 

 
 Management and employees informed and briefed about audit date and focal points 
 A direção e os funcionários foram informados e instruídos sobre a data da auditoria e 

os pontos principais 
 

 Availability of management and key staff ensured for the audit day(s) 
 Disponibilidade da direção e da equipa principal garantida para o(s) dia(s) da auditoria 

 
 Union or worker representatives informed about the audit 
 O sindicato ou os representantes dos trabalhadores foram informados sobre a auditoria 

 
 Room for the auditor (team) provided 
 Sala disponibilizada para o auditor (equipa do auditor) 
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