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Gertificado de Conformidade
Certificate of Registration

PT13/04461
O Sistema de Gestão da Organização

MOLDES RP - lndústria de Moldes, S.A.
Rua José Alves Júnior, N0 4,l1 - Albergaria

2430.076 MARINHA GRANDE

foi auditado e cumpre com os requisitos da norma

OHSAS 18001',2007
Pelas atividades del

Conceção, Desenvolvimento e Fabricação de Moldes e Produção de Peças Plásticas.
Este certificado é válido desde
This certificate is valid from

27 de fevereiro de 2018 até 19 de dezembro de2020,
sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios
27th February 2018 until 19¡ December 2020, and remainsvalid subTbcf fo saflsfactory suveillance aud¡ts

Auditoria de Renovação a realizar antes de 19 de outubro de 2020
Re ceñification audit due before 19t¡ October 2020

Versão 4. Certificado pela SGS desde julho de 2013
lssue 4. Cei¡f¡ed with SGS since July 2013

A auditoria que levou à emissão deste certificado teve inicio em 07 de novembro de 2017
The audit leading to this ceftificate commenced on 07t¡ November 2017
A data de validade do certificado anterior foi até 19 de dezembro de 2017
Prevlous issue ceftificate validity date was until 19th December 2017
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Autorizado por:
Aulhorized by

lsabel Berger

Luís Neves
Direçao de Ceftificaçao
Certif ic ati o n M an ag eme nt

SGS ICS - Serviços lnternacronais de Cerlificação
Pólo Tecnolôgico de Lisboa, 6 piso 0 - 1600-546 Lisboa
T : 217 104200; F : 217 157 527
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