Certificado de Conformidade
Certificate of Registration

PTI 5/05358
O Sistema de Gestão da Organização

Ernesto Grilo Sucessores, Lda.
(Grilo Kitchenware)
Rua Caminho do Senhor, 408
4410-083 SERZEDO VNG
e Armazém de Produto Acabado em Rua Estrada da Rainha, n.° 1 e 7 4414-009 Serzedo
-

foi auditado e cumpre com os requisitos da norma

OHSAS 18001:2007
P e las atividades de:

Fabrico e Comercialização de Louça Metálica e de Utensílios de Cozinha.
Comercialização de Aparelhos Eletrotérmicos para Uso Doméstico Alimentar.
Este certificado é válido desde
This certificate is valid from

24 de janeiro de 2018 até 23 de janeiro de 2021,
sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios
2411' January 2018 until 23rd January 2021, and remains valid subjecf to salisfactory surveillance audits

Auditoria de Renovação a realizar antes de 23 de novembro de 2020
Re certification audit due before 23°' November 2020

Versão 3. Certificado pela SGS desde agosto de 2015
lssue 3 Certified with SGS since August 2015
A auditoria que levou à emissão deste certificado teve inicio em 08 de novembro de 2017
The audit leading to this certificate commenced on 0811 November 2017

A data de validade do certificado anterior foi até 23 de janeiro de 2018
Previous issue certificate valldity date was untíl 23°' January 2018
Autorizado por:

Authorized by

Isabel Berger

Luís Neves
Direção de Certificação
Certífication Mana gement

SGS ICS Serviços Internacionais de Certifi
Pólo Tecnológico de Lisboa 6 piso O 1600-546
-

-
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Este documento foi emitido pela Companhia de acordo com ao Condições Gerais de
Serviço disponiveis em httpllmmwsgscomi and coridiboos htm Chama-se
especial atenção as clausulas referentes aos limites de responsabilidade, indemnização
e jurisdição A autenticidade deste documento poderá ser verificada em
sss.corrntclients/certifled clierrtshtrri, Quatquer alteração não autorizada,
httptN
adulteração ou falsificação do conteudo ou aparência deste documento e ilegal e os
transgressores poderão ser alvo de todas as ações legais previstas
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