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Certificado de Aprovação
Certifica-se que o Sistema de Gestáo da

Babcock & Wilcox Portugal, S.A.
Edificio Castil, Rua Castilho, 39 - 12oG,1250-068 Lisboa, Portugal

foi aprovado pelo LRQ,A de acordo com as seguintes normas:

ISO 9001:2015

Gilies Bessrere - Area Technical Manager

Emitido por Lloyd's Register EM§A

Esle cerlificado so é válido lunto com a folha anexa do mesrno número que lista cs locais a que esta
aprovaçáo e aplicável.

Data atual deste Certificada: 24 Junho 2018
Data de Validade: 18 Março 2020
Número de Certificado: 10097743

Números de Aprovação ISC 9ü01 * üü0ü8154

O âmbito desta aprovação é aplicávela:
Concepção, fornecimento, montagem, serviço após venda e assistência técnica de instalações e

equipamentos para tratamento e movimentaçáo de águas e esgotos, de instalações eléctricas e de
equipamentos de medida e controlo, Venda de equipamentos associados, íncluindo tubos, válvulas, bombas,

tanques e recipientes para gases.
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Emitido por Lloyd's RegisteÍ EMEA Avenidá D Cârlos l, No 44 - 60 120-649 Llsbon Pofrugal
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Data de Aprovação:

ISO 9001 - 19 Março 2008
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Locaiizacão

Anexo ao Certificado
Número de Certificado: '10097743

Alivrdades

Edificio Castii Rua Castilhn. 39 - 12oG
1250-068 l*rsboa Po(ugal

lsc 900'r .2015

Concepcão. farnecimento montagem. serviço
apos venda e assistência técnica de instalaçÕes
e equiparnentos para tratamento e
movimentaçâo de águas e esgotos, de
rnstalaçoes eléctricas e de equipamentos de
medida e controlo. Venda de equipamentos
associados, incluindo tubos, válvulas. bombas.
tanques e recipientes para gases.

Rua Vale de Santo Antonlo. 50C 1 170-381 Lrsboa
Portugal

lsü 9001 .2015

Concepção. fornecimento. montagem. seruiço
apos venda e assistência tecnica de rnstalaçÕes
e equipamentos para ttatamento e
movimentaçáo de águas e esgotos, de
instalaçÕes electricas e de equipamentos de
medida e controlo Venda de equipamentos
associados. rncluindo lubos válvuias. bombas.
tanques e recipientes pâra gases.
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Emtido por: Lloyd's Register E[,IEA, Avenrda D Cáilos l, N, 44 - 6' 120-649 Lisbon Podugâl
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Certificado de Aprovação
Certrfica-se que a Sistema de Ge:táo da

Babcock & Wilcox Portugal, S.A.
Edificio Castil, Rua Castilho, 39 - 12oG,1250-068 Lisboa, Portugal

foi aprovado pelo LRQA de acordo com âs seguintes normas:

ISO 9001:2015

Gilles Bessiere - Area Technical Manager

Emitido por: Lloyd's Register EMEA

por e ern representaçáo da Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Este certificado só é válido junto com a folha anexa do mesmo núrnero que lista os locais a que esta
aprovação é aplicável.

Números de Aprovaçáo: lSCI 9001 - 0ü008154

O âmbito desta aprovaçáo é aplicável a:
Concepçáo, fornecimento, montagem, serviço após venda e assistência técnica de instalações e

equipamentos para tratamento e movimentaçáo de águas e esgotos, de instalaçoes eléctricas e de
equipamentos de medida e controlo, Venda de equipamentos associados, incluindo tubos, válvulas, bombas,

tanques e recipientes para gases.

Data atual deste Certificado: 24 Junho 2018
Data de Validade: 18 Março 2020
Número de Certificado: 10A977 41

Data de Aprovação:
ISO 9001 - 19 Março 2008
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i-ocaiizacáo

Anexo ao Certificado
Número de Certificado: 10097741

At:vrdades

Ediíicio Castil. Rua Castrlho. 39 - 12oG
1 250-0ô8 Lisboa. PortuEal

tsc 90ü1 2ü15

Concepcáo, fornecimento, montagem, serviço
apos venda e assistencia técnica de instalaçoes
e equipamentos para tratamento e
movimentaçác de águas e esgotos, de
instalaçôes eléctricas e de equipamentos de
medida e controio, Venda de equipamentos
associados, incluindo tubos, válvulas, bombas.
tanques e recrpienles para gases.

Rua Vale de Santo Antonio, 50C, 1 170-381 Lisboa,
Portugal

lso 9001 2015

Concepçáo. fornecimento. montagem. servrÇo
apos venda e assistôncra tecnica de instalaçoes
e equrpamentos para tratamento e
rnovimentaçào de águas e esgotos, de
instalaçoes eláctricas e de equipamentos de
rnedrda e conlrolo, Venda de equipamentos
associados, incluindo tubos válvuias. bombas.
ianques e recipientes para gases.
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