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

LABELEC - Estudos, Desenvolvimento e
Actividades Laboratoriais, S.A.
Rua Cidade de Goa, 4, 2685-039 Sacavém, Portugal
foi aprovado pelo LRQA de acordo com as seguintes normas:
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Gilles Bessiere - Area Technical Manager
Emitido por: Lloyd's Register EMEA
por e em representação da Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Data atual deste Certificado: 28 Março 2019
Data de Validade: 11 Março 2021
Número de Certificado: 10184229

Data de Aprovação:
ISO 14001 – 19 Março 2010
ISO 9001 – 19 Março 2010
OHSAS 18001 – 19 Março 2010

Números de Aprovação: ISO 14001 – 0030376 / ISO 9001 – 0030377 / OHSAS 18001 – 0030378
O âmbito de aprovação está incluído na próxima página e têm o mesmo número de identificação do
certificado
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Certificado de Aprovação
O âmbito desta aprovação é aplicável a:
ISO 14001:2004
Prestação de serviços de enssaios laboratoriais e no local nas seguintes áreas; Contadores de energia
elétrica; auditorias a sistemas de contagem de energia eletrica; Ensaios termográficos terrestres e inspeções
aéreas de linhas eletricas; Ensaios a equipamentos e sistemas de alta tenvao; Monitorização da qualidade da
energia; Diagnóstico de transformadores e disjuntores; calibração de equipamentos no dominio eletrico;
Ánalises de óleos lubrificantes e isolantes; Ánalises de gases e papel isolante; Ensaios eletromecânicos e
climáticos; Avaliação da qualidade da água, Análises de combustíveis sólidos; Caracterização de efluentes
gasosos e de residuos sólidos; Prestação de serviços de qualificação e inspeçoes técnicas, consultoria
energética e realização de estudos eletrotécnicos.
ISO 9001:2008
Prestação de serviços de enssaios laboratoriais e no local nas seguintes áreas; Contadores de energia
elétrica; auditorias a sistemas de contagem de energia eletrica; Ensaios termográficos terrestres e inspeções
aéreas de linhas eletricas; Ensaios a equipamentos e sistemas de alta tenvao; Monitorização da qualidade da
energia; Diagnóstico de transformadores e disjuntores; calibração de equipamentos no dominio eletrico;
Ánalises de óleos lubrificantes e isolantes; Ánalises de gases e papel isolante; Ensaios eletromecânicos e
climáticos; Avaliação da qualidade da água, Análises de combustíveis sólidos; Caracterização de efluentes
gasosos e de residuos sólidos; Prestação de serviços de qualificação e inspeçoes técnicas, consultoria
energética e realização de estudos eletrotécnicos.
OHSAS 18001:2007
Prestação de serviços de enssaios laboratoriais e no local nas seguintes áreas; Contadores de energia
elétrica; auditorias a sistemas de contagem de energia eletrica; Ensaios termográficos terrestres e inspeções
aéreas de linhas eletricas; Ensaios a equipamentos e sistemas de alta tenvao; Monitorização da qualidade da
energia; Diagnóstico de transformadores e disjuntores; calibração de equipamentos no dominio eletrico;
Ánalises de óleos lubrificantes e isolantes; Ánalises de gases e papel isolante; Ensaios eletromecânicos e
climáticos; Avaliação da qualidade da água, Análises de combustíveis sólidos; Caracterização de efluentes
gasosos e de residuos sólidos; Prestação de serviços de qualificação e inspeçoes técnicas, consultoria
energética e realização de estudos eletrotécnicos.
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