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CERTIFICADO DE CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Philippe Jeanmart
320010

ID BV do Auditor Coordenador -SA8000

A auditoria de certificação foi
realizada e supervisionada por:

Este certificado é emitido por entidade acreditada pela SAAS: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de
l'Arche, 8, cours du Triangle - CS 9009692937 Paris la Defense Cedex - França

Social Accountability International e outras partes interessadas no processo SA8000 apenas reconhecem certificados SA8000
emitidos por OCs qualificados e acreditados pela SAAS e não reconhecem a validade de certificados SA8000 emitidos por
organizações não acreditadas ou organizações acreditadas por qualquer entidade que não seja a SAAS. ” Além disso, todos os
certificado SA8000 devem conter o endereço do site da SAAS (www.saasaccreditation.org/certification) onde as partes
interessadas podem confirmar a validade de certificados acreditados SA8000.

Nota: O não cumprimento das condições especificadas no Acordo de Certificação associado pode invalidar este Certificado.

Por e em nome de Bureau
Veritas Certification Holding

SAS

Portugal, 09-10-2020

Local e Data:

Este certificado é válido até:

08-10-2023

Data de certificação inicial:

09-10-2020

       

Inspecção e ensaio de estruturas. Reparação e reforço. Conservação e restauro de
monumentos. Geotecnia e fundações especiais.

O âmbito de certificação descrito compreende a capacitação e proteção de todo o pessoal que
fornece produtos ou serviços para a organização acima mencionada, incluindo o pessoal empregado

pela própria organização para realização das seguintes atividades:

Âmbito da Certificação

SA 8000:2014

O sistema de Gestão auditado foi encontrado adequado e eficaz e cumpre com os requisitos da norma do
sistema de gestão de responsabilidade social

AVENIDA DE PÁDUA, Nº14, 4º PISO, 1800 – 297 LISBOA, Portugal

H TECNIC - CONSTRUCOES, LDA.
Certifica-se que:

Rev: 2Certificado N°: IND17.2326
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