
O incumprimento das instruções para o uso dos símbolos de certificação acreditada que se entregam com os logotipos, pode originar  o cancelamento do certificado.  
A validez deste certificado está sujeita a avaliações periódicas – no mínimo anuais – e a uma avaliação completa do sistema de gestão a cada três anos. 

(Lack of fulfilment of conditions as set out in the instructions enclosed with the logos, may render this certificate invalid.)  
(The validity of this certificate is subject to periodical audits - at least annual - and to a complete re-assessment of the system every three years.) 
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DNV BUSINESS ASSURANCE 
CERTIFICADO DO SISTEMA DE GESTÃO 

(MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE) 

Certificado n.º 118738-2012-AQ-IBE-ENAC 

 A Det Norske Veritas certifica que o Sistema de Gestão da 
(This is to certify that the management system of the company) 

 

MAQUINDAL, LDA.  

Estrada Nacional 247 Lourel Park, Pavilhão 7 da Zona Industrial – Limites do Ral, 2710-234 Sintra, Lisboa 
(Portugal)  

 Cumpre os requisitos da Norma 
(complies with the standard) 

 
ISO 9001:2008 

 Este Certificado é válido para o seguinte âmbito 
(This certificate is valid for the following scope) 

 

CONCEÇÃO, PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA A PÓS VENDA DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR. 

DESIGN, PRODUCTION, SALES AND AFTER SALES SERVICE OF MACHINES AND EQUIPMENTS 
FOR THE FOOD INDUSTRY. 

 
 

Este certificado é válido até: 
(This certificate is valid until) 

27.07.2015 
 
 

 

 
 

Local e data de emissão: 
(Place and date) 

Barcelona, 17.07.2012 
 

 
      

 

The compliance to the standard with 
respect to the scope indicated has been 

verified by the DNV lead auditor) 
(A conformidade com a Norma e âmbito 
indicados foram verificados pelo auditor 

coordenador da DNV) 

  
 

 pela Unidade Acreditada: 
(Accredited Unit) 

DNV BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L. 

 

 
 

 Carlos Cavaco   Albert Canadell  
 Auditor Coordenador 

(Lead Auditor) 
  Country Manager 
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