Certificado de Aprovação
Certifica-se que o Sistema de Gestão da:

ABB (Asea Brown Boveri), S.A.
Quinta da Fonte, Edifício Plaza I, Rua Quinta da Quintã, Nº 3, 2774-002 Paço d'Arcos, Portugal
foi aprovado pelo LRQA de acordo com as seguintes normas:
ISO 14001:2015

Gilles Bessiere - Area Technical Manager
Emitido por: Lloyd's Register EMEA
por e em representação da Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Este certificado só é válido junto com a folha anexa do mesmo número que lista os locais a que esta aprovação é
aplicável.
Data atual deste Certificado: 26 Abril 2019
Data de Validade: 25 Abril 2022
Número de Certificado: 10185064

Data de Aprovação:
ISO 14001 – 26 Abril 2013

Números de Aprovação: ISO 14001 – 0030352
O âmbito desta aprovação é aplicável a:
Engenharia e desenvolvimento de projeto, instalação, ensaios e assistência após-venda, de soluções e
sistemas de automação e robótica, transporte e distribuição de energia nas utilities, indústria e edifícios.
Comercialização de produtos de automação industrial, produção, transporte e distribuição de energia e de
componentes de instalações eléctricas.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emitido por: Lloyd's Register EMEA, Avenida D Carlos I, Nº 44 - 6º,120-649 Lisbon Portugal por e em representação da Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Anexo ao Certificado
Número de Certificado: 10185064
Localização

Atividades

Quinta da Fonte, Edifício Plaza I, Rua Quinta da
Quintã, Nº 3, 2774-002 Paço d'Arcos, Portugal

ISO 14001:2015

CSO/ABB Service - Delegação Coimbra
Rua do Valouro Armazém C, Pragueira Eiras,
3020-430 Coimbra, Portugal

ISO 14001:2015

Delegação Norte / CSO
Rua Aldeia Nova, 4455-413 Perafita, Portugal

ISO 14001:2015

CSO/ABB Service - Delegação Norte
Rua Aldeia Nova, 4455-413 Perafita, Portugal

ISO 14001:2015

Engenharia e desenvolvimento de projeto,
instalação, ensaios e assistência após-venda, de
soluções e sistemas de automação e robótica,
transporte e distribuição de energia nas utilities,
indústria e edifícios. Comercialização de produtos
de automação industrial, produção, transporte e
distribuição de energia e de componentes de
instalações eléctricas.

Prestação de serviços de assistencia técnica em
variadores de frequência (incluindo logística e
peças de reserva), e em motores elétricos de
media tensão, considerados individualmente ou
englobados num processo produtivo.
Apoio técnico à execução de relatórios de
eficiência energética.

Prestação de serviços de assistência técnica em
todo o tipo de máquinas elétricas, equipamentos
eletromecânicos e electrónicos, e
turbocompressores, considerados individualmente
ou englobados num processo produtivo.

Prestação de serviços de assistência técnica em
todo o tipo de máquinas elétricas, equipamentos
eletromecânicos e electrónicos, e
turbocompressores, considerados individualmente
ou englobados num processo produtivo.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emitido por: Lloyd's Register EMEA, Avenida D Carlos I, Nº 44 - 6º,120-649 Lisbon Portugal por e em representação da Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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