MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Número do Certificado:/Certificate No.:
240404-2017-AQ-IBE-ENAC

Data de início:/Initial date:
30 Junho 2014

Válido até:/Valid:
22 Maio 2017 - 30 Junho 2020

Certifica-se que o sistema de gestão de/This is to certify that the management system of

CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à
Industria Metalomecanica
Rua dos Plátanos, 197, 4100-414, Porto, Porto, Portugal
e para os centros de trabalho que se mencionam no Anexo que integra este certificado / and the sites
as mentioned in the appendix accompanying this certificate
está em conformidade com a Norma de Sistema de Gestão da Qualidade/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Este certificado é válido
para o seguinte âmbito:

This certificate is valid
for the following scope:

Serviços em gestão da qualidade, ambiente
e segurança no trabalho. Estudos,
diagnóstico e conformidade legal ambiental
e na segurança no trabalho. Organização
dos serviços de higiene e segurança no
trabalho. Gestão da inovação e
sustentabilidade. Gestão industrial, e
manutenção. Segurança de máquinas e de
equipamentos de trabalho. Segurança de
instalações por cabo para o transporte de
pessoas. Marcação CE. Ensaios de materiais
e produtos. Metrologia - calibrações e
ensaios. Ensaios de ruido. Caracterização
de atmosferas ATEX. Formação.

Technical assistance and audits in quality,
environment, health and safety, technical
assistance on innovation and improved
efficiency, competitiveness and sustainability;
safety of machinery and work equipment;
security cableways for the transport of
persons; ce mark trials; materials and
products; metrology - calibrations and
measurements; training; benchmark studies,
strategic studies and development plans.

Local e data/Place and date:
Barcelona, 23 Novembro 2017

Escritório emissor/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Edificio Inbisa Mas Blau, C/ Garrotxa
6-8, 3º 1ª, El Prat de Llobregat,
08820, Barcelona, Spain

Ana del Rio Salgado
Representante da Gestão/Management
Representative

O incumprimento das condições expressas no Contrato de Certificação pode invalidar este certificado/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain. TEL:+34 93 479 26 00.
www.dnvgl.es/assurance

Número do Certificado:/Certificate No.: 240404-2017-AQ-IBE-ENAC
Local e data:/Place and date: Barcelona, 23 Novembro 2017

Anexo ao certificado/Appendix to Certificate
CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Industria Metalomecanica
As seguintes localizações estão incluídas no perímetro de certificação / Locations included in
the certification are as follows:
Site Name

Site Address

CATIM - Centro de Apoio
Tecnológico à Industria
Metalomecanica

Rua Cidade do Porto,
Campus da Delphi
Automotive Systems,
Ed4, 4705-086, Braga,
Braga, Portugal

CATIM - Centro de Apoio
Tecnológico à Industria
Metalomecanica

Estrada do Paço do
Lumiar, 22, Ed.º Q,
1649-038, Lisboa,
Lisboa, Portugal

CATIM - Centro de Apoio
Tecnoógico à Industria
Metalomecanica

Rua dos Plátanos, 197,
4100-414, Porto, Porto,
Portugal

Site Scope Local
Serviços em gestão da
qualidade, ambiente e
segurança no trabalho.
Estudos, diagnóstico e
conformidade legal ambiental e
na segurança no trabalho.
Organização dos serviços de
higiene e segurança no
trabalho. Gestão da inovação e
sustentabilidade. Gestão
industrial, e manutenção.
Segurança de máquinas e de
equipamentos de trabalho.
Segurança de instalações por
cabo para o transporte de
pessoas. Marcação CE. Ensaios
de materiais e produtos.
Metrologia - calibrações e
ensaios. Ensaios de ruido.
Caracterização de atmosferas
ATEX. Formação.

Site Scope
Technical assistance and audits
in quality, environment, health
and safety, technical assistance
on innovation and improved
efficiency, competitiveness and
sustainability; safety of
machinery and work
equipment; security cableways
for the transport of persons; ce
mark trials; materials and
products; metrology calibrations and measurements;
training; benchmark studies,
strategic studies and
development plans.

O incumprimento das condições expressas no Contrato de Certificação pode invalidar este certificado/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SLU, C/ Garrotxa, 6-8, Pl. 3 Of. 1, 08820, El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain. TEL:+34 93 479 26 00.
www.dnvgl.es/assurance
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