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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
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Certifica-se que o Sistema de Gestão da: 

Colep Portugal, S.A.  

 
 
 

Lordelo, Vila Chã, 3730-955 Vale de Cambra, Portugal 

 

  

foi aprovado pelo Lloyd's Register de acordo com as seguintes normas:  

ISO 14001:2015 

 
 

 

Números de Aprovação: ISO 14001 – 0030306-001 

 
Este certificado faz parte da aprovação identificada pelo número de aprovação: 0030306    

 

O âmbito desta aprovação é aplicável a: 

 

Desenvolvimento e produção de embalagens metálicas, para o mercado de produtos industriais, alimentares e aerossol. Corte de 
folha de flandres, envernizamento e impressão incluindo a preparação prévia de fotolitos e provas de cor.  Produção de embalagens 
plásticas e componentes.  Atividade de enchimento de produtos para cuidados pessoais, cuidados do lar e produtos técnicos. 

 

 

 


