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Certificado de Conformidade
Cerfificate of Reqistration

prouobrs+
0 Sistema de Gestão da Organização

RECAUCHUTAGEM RAMÔA, S.A.
Avenida do Cávado, 114,116, ApaÉado 2057
4700.690 PALMEIRA BRAGA
e sede operacionalno Parque Industrialde Adaúfe, Lote E5, 4710-STl ADAUFE - BRAGA

foi auditado e cumpre com os requisitos da norma

NP EN ISO 9001',2015
Pelas atividades del

Recauchutagem de Pneus.
Este certificado é válido desde
This ceftificate is valid from

16 de setembro de 2018 até 15 de setembro de2021,

sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios
1

dh September

201 B

until 15th September 2021 , and remains valid subject to satisfactory surueittance audits

Auditoria de Renovação a realizar antes de 15 de julho de 2021
Re cedification audit due before 15th July 2021

Versão 7, Certificado pela SGS desde julho de 2001
lssue 7. Ceúified with SGS sínce Julv 2001

A auditoria que levou à emissão deste certificado teve inicio em 16 de julho de 2018
The audit leadíng to this ceftificate commenced on 1dt' July 2018
A data de validade do ceÍificado anterior foi até 1 5 de setembro de 201
Preylous issue ceftificate validítv datewas until 11th Sentember 2018

I

Autorizado por:
Authorized by

Luis Neves

lsabel Berger
Direção de Ceftificação
Ceft ifì cat i o n M a n a ge me nt
SGS ICS

-

Serviços Internacionais de Certifìcação
- 1600-546 Lisboa
T , 217104200, F: 217157527
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Este docurento Íoi omitido pola Comptrhia de acoÍdo com âs Condiçeos Gorâis de
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osp4ial

âLenção àsclausulas rofoÍontes aos limiLesde responsabìlidadê,

indemnização

ojuriú çáo A autenticidade desle documnto poderá si VeÍincada em
http/ìrw,ss.mddienld@rtifiod clionts,h|m QualqueÍ ãll€Íação náo âubÍizada,
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