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MOLDES RP - Indústria de Moldes, S.A.
Rua José Alves Júnior, No 411, Albergaria
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foi auditado e cumpre com os requisitos da norma

'roo,

SGq

NP EN ISO 14001:2015
Pelas atividades dei

Concepçä0, Desenvolvimento e Fabricaçäo
de Moldes e Produçäo de Peças Plásticas.
Este certificado é válido desde
This certificate is valid fron

16 de janeiro de 2018 até 19 de dezembro de 2020,
sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios
1ffi January 2018 until 1W Decenber 2020, and remains valid subjectto satisfactory surueillance audits

Auditoria de Renovação a realizar antes de 19 de outubro de2020
Re ceñification audit due betore lW October 2020

Versäo 4. Certificado pela SGS desde julho de 2013

c

læue 4. Ceñified wilh SGS since July 2013
A auditoria que levou à emissão deste certilicado teve inicio em 07 de novembro de 2017
The audit leading to this ce¡lificate commenced on 07h November 2017
A data de validade do cerlificado anterior foi até 19 de dezembro de 2017
Previous lssue ce ñifrcate validily date was until 19 December 2017

Autorizado pori
Authorized by

lsabel Berger

Luís Neves
Direção de Certificação
Ceftification Management

SGS ICS - Serviços lnternacionais de Certificação
Pôlo Tecnológico de Lisboa, 6 piso 0 1600-546 Lisboa
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