
Sistemas de Gestão 

CERTIF Associação para a Certificação

NormaNome da empresa Código(s) IAFNº do certificado Distrito(s) Descrição do âmbito

NP EN ISO 9001:2015A.F.Azevedos, Ferramentas, Lda. 17SGQ-072/2014 Braga Fabricação de componentes metálicos através de processos de corte por laser, 
conformação, maquinação e soldadura. Montagem de componentes 
eletromecânicos. 

NP EN ISO 14001:2015AgroAguiar - Agroindústria, S.A. 3SGA-025/2022 Vila Real

ISO 22000:2018AgroAguiar - Agroindústria, S.A. 3SGH-001/2013 Vila Real Receção, seleção e embalamento de frutos secos (castanha, noz, amêndoa e 
figo seco). Receção, ultracongelação, seleção e embalamento de frutos secos 
(castanha pelada), frutos vermelhos (morango, franboesa, amora, mirtilo e 
groselha), frutos biológicos (ca

NP EN ISO 9001:2015AgroAguiar - Agroindústria, S.A. 3SGQ-058/2013 Vila Real

NP EN ISO 9001:2015ALFATUBO - Empresa de Plásticos Técnicos, Lda. 14SGQ-001/2007 Porto Produção e venda de tubos de matéria plástica, acessórios e válvulas para 
transporte de fluídos e comercialização de equipamentos para montagem de 
sistemas de tubagem

NP EN ISO 14001:2015Alpi Portugal – Navegação e Trânsitos, Lda. 31SGA-027/2023 Porto

NP EN ISO 9001:2015Alpi Portugal – Navegação e Trânsitos, Lda. 31SGQ-185/2023 Porto

23 de maio de 2023 Página 1 de 18

Em determinados casos o âmbito de certificação é tão extenso que é impossivel 
apresentá-lo nesta listagem. Se pretender informações adicionais, por favor 

solicite-o, por mail, para mail@certif



NormaNome da empresa Código(s) IAFNº do certificado Distrito(s) Descrição do âmbito

NP EN ISO 9001:2015Ambiciclo - Gestão Global de Resíduos, Lda. 39SGQ-184/2023 Leiria

NP EN ISO 9001:2015ARCOFRIGO – Ar Condicionado e Ventilação, Lda. 28SGQ-124/2018 Santarém Conceção, venda, montagem, instalação, manutenção e reparação de 
equipamentos de ar condicionado em edifícios e sistemas de ventilação 
industrial. Assistência pós-venda dos equipamentos e sistemas comercializados

NP EN ISO 9001:2015Arconorte - Instalações de Ventilação e Ar 

Condicionado, Lda.

28SGQ-144/2019 Porto Desenvolvimento e instalação de sistemas mecânicos: aquecimento, ventilação, 
ar-condicionado, refrigeração e energia solar. Assistência técnica, manutenção 
ou reparação de equipamento de aquecimento, ventilação, ar condicionado e 
refrigeração

NP EN ISO 9001:2015Artebel, Artefactos de Betão S.A. 16SGQ-060/2013 Coimbra

NP EN ISO 9001:2015Aveiplano – Arquitectura e Engenharia, Lda. 34SGQ-122/2017 Aveiro Prestação de serviços de fiscalização, gestão da qualidade, coordenação de 
segurança em obra e gestão ambiental de obras de construção de natureza 
privada ou pública

NP EN ISO 9001:2015Azurmáquinas – Máquinas Industriais e 

Equipamentos, Lda.

29SGQ-132/2018 Viseu

NP EN ISO 9001:2015Batalhatempra, Lda 15SGQ-012/2009 Leiria Tratamento térmico de vidro (Vidro temperado termicamente)

NP EN ISO 9001:2015Beetsteel Metalomecânica, Lda. 17SGQ-176/2022 Braga Conceção, produção e montagem de estruturas metálicas em aço carbono e 
aço inxidável. Design, produção e comercialização de mobiliário urbano
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NP EN ISO 9001:2015Carlos V. Rebelo, Lda. 17SGQ-157/2021 Santarém

NP EN ISO 9001:2015CENTERM – Centro Tecnológico para a Indústria 

Térmica, Energia e Ambiente 

34SGQ-158/2021 Lisboa

NP EN ISO 9001:2015CFS – Complexo Fúnebre de Setúbal, Lda.  39SGQ-166/2021 Setúbal Cremação de cadáveres humanos e de animais de companhia

NP EN ISO 9001:2015Cimagom - AVAC e Equipamento Hoteleiro, Lda. 29SGQ-067/2014 Vila Real Comercialização, instalação e manutenção de equipamento hoteleiro e sistema 
AVAC- aquecimento, ventilação e ar condicionado

NP EN ISO 9001:2015Clifo Dois - Frio e Climatização, Unipessoal, Lda. 28SGQ-083/2016 Setúbal Montagem e assistência após-venda, incluindo manutenção e reparação, de 
equipamentos de frio e climatização doméstica, comercial e industrial. 
Comercialização de acessórios e aparelhos aplicados ao ramos de actividade. 

NP EN ISO 14001:2015Climacom - Assistência Técnica de Climatização, Lda. 28SGA-011/2017 Aveiro Comércio, instalação, manutenção e assistência técnica de sistemas de AVAC

NP EN ISO 9001:2015Climacom - Assistência Técnica de Climatização, Lda. 28SGQ-064/2014 Aveiro Comércio, instalação, manutenção e assistência técnica de sistemas de AVAC

NP EN ISO 14001:2015Climaserra, Comércio de Ar Condicionado e 

Equipamento Hoteleiro, Lda.

28SGA-010/2017 Guarda Comercialização, instalação, manutenção, assistência técnica e 
desmantelamento de equipamentos hoteleiros e equipamento de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado e refrigeração
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NP EN ISO 9001:2015Climaserra, Comércio de Ar Condicionado e 

Equipamento Hoteleiro, Lda.

28SGQ-129/2018 Guarda Comercialização, instalação, manutenção, assistência técnica e 
desmantelamento de  equipamentos hoteleiros e equipamento de aquecimento, 
ventilação, ar condicionado e refrigeração

NP EN ISO 9001:2015Climave - Equipamentos Electromecânicos, Lda. 18SGQ-079/2015 Porto Manutenção de sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)

NP EN ISO 9001:2015COPRAX, Comércio e Indústria do Plástico, S.A. 14SGQ-161/2021 Aveiro Produção de tubos e acessórios em PP-R, comercialização de tubagens e 
acessórios para condução de fluídos quentes e frios sob pressão e de 
equipamentos para a montagem dos respetivos sistemas

NP EN ISO 9001:2015Coutinho & Faustino - Comércio e Indústria 

Equipamentos Panificação e Similares, Lda.

18SGQ-105/2017 Porto Prestação de serviços de montagem, manutenção e assistência técnica de 
equipamentos para a indústria alimentar

NP EN ISO 9001:2015CTCV Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro 34SGQ-017/2010 Coimbra

NP EN ISO 9001:2015CUNHOL - Indústria Mecânica de Precisão, Lda. 17SGQ-013/2009 Lisboa Concepção, desenvolvimento e fabrico de ferramentas de corte e estampagem 
para o fabrico de peças em chapa e o fabrico de peças de alta precisão e 
componentes

IATF 16949:2016CUNHOL - Indústria Mecânica de Precisão, Lda. 17SGV-001/2011 Lisboa Concepção, desenvolvimento e fabrico de ferramentas de corte e estampagem 
para o fabrico de peças em chapa e o fabrico de peças de alta precisão e 
estampagem

NP EN ISO 9001:2015DESICOSMO - Desinfestação, Desinfecção, 

Concepção, Desenvolvimento e Comercialização de 

Produtos Químicos, Lda.

35SGQ-015/2010 Lisboa Comercialização de produtos químicos, prestação de serviços de controlo de 
pestes e de desinfecção de instalações e superfícies
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NP EN ISO 9001:2015DFS D'AVAC, S.A. 28SGQ-167/2021 Funchal Instalação, assistência técnica e manutenção de sistemas de climatização e 
sistemas de água quente solar. Comercialização e instalação de sistemas 
BMS - Building Management Systems

NP EN ISO 9001:2015Ecoworld - Serviços de Engenharia, Lda. 28SGQ-115/2017 Porto Execução e manutenção de instalações mecânicas especiais, nomeadamente 
nas especialidades de aquecimento, ventilação, ar condicionado, 
desenfumagem e energias renováveis

NP EN ISO 9001:2015Entreferros - Serralharia e Construções Metálicas 

Lda.

17SGQ-139/2019 Porto Projeto, desenvolvimento, fabrico, fornecimento e montagem de estruturas em 
aço

NP EN ISO 9001:2015EPW - Tecnologia de extrusão, Lda. 14SGQ-107/2017 Leiria Desenvolvimento, produção e comercialização de compostos e perfis extrudidos 
em material compósito de madeira e plástico (WPC). Comercialização de 
acessórios de montagem.

NP EN ISO 9001:2015ÉS - Segurança - consultoria Agro-Alimentar, Lda. 35SGQ-045/2012 Porto Serviços de Consultoria em Sistemas de Segurança Alimentar, com base na 
metodologia HACCP. Serviços de Formação nas áreas de Indústrias 
Alimentares, Segurança e Higiene no Trabalho, Gestão da Qualidade e 
Organização

NP EN ISO 9001:2015Eumel - Empresa de Utilidades Metálicas, Lda. 17SGQ-040/2012 Aveiro

NP EN ISO 9001:2015Exporlux - Iluminação, S.A. 19SGQ-059/2013 Aveiro Conceção, fabricação e comercialização de aparelhos de iluminação

NP EN ISO 14001:2015Farvoli, Lda. 18SGA-024/2021 Bragança Desenvolvimento, produção e comercialização de máquinas e equipamentos 
para a recoleção de frutos pendulares 
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NP EN ISO 9001:2015Farvoli, Lda. 18SGQ-160/2021 Bragança Desenvolvimento, produção e comercialização de máquinas e equipamentos 
para a recoleção de frutos pendulares 

NP EN ISO 9001:2015Felmica Minerais Industriais, S.A. 2SGQ-047/2012 Viseu Prospeção, extração, produção e comercialização de produtos minerais nas 
minas de Vila Seca e Real. Design e desenvolvimento, produção e 
comercialização de produtos minerais na unidade de Mangualde

NP EN ISO 9001:2015Felmica Minerais Industriais, S.A. - Mina de Real 2SGQ-049/2012 Viseu Prospeção, extração, produção e comercialização de produtos minerais na mina 
de Real

NP EN ISO 9001:2015Felmica Minerais Industriais, S.A. - Mina de Vila Seca 2SGQ-048/2012 Viseu Prospeção, extração, produção e comercialização de produtos minerais na mina 
de Vila Seca

NP EN ISO 14001:2015Ferpinta - Indústrias de Tubos de Aço de Fernando 

Pinho Teixeira, S.A.

17SGA-018/2017 Aveiro Fabricação de tubos e perfis de aços e corte de materiais em formatos e bandas

NP EN ISO 50001:2019Ferpinta - Indústrias de Tubos de Aço de Fernando 

Pinho Teixeira, S.A.

17SGE-001/2017 Aveiro Fabricação de tubos e perfis de aços e corte de materiais em formatos e bandas

NP EN ISO 9001:2015Ferpinta - Indústrias de Tubos de Aço de Fernando 

Pinho Teixeira, S.A.

17SGQ-121/2017 Aveiro Fabricação de tubos e perfis de aços e corte de materiais em formatos e bandas

NP EN ISO 9001:2015FERPINTA Moçambique – Indústria de Base de 

Produtos Siderúrgicos de Fernando Pinho Teixeira, 

S. A. R. L.

17SGQ-171/2022 Moçambique Fabricação e comercialização de tubos redondos, quadrados e retangulares, 
perfis de aço como calha “C”, “U”, “F” e “Ω” de diversas espessuras e corte de 
materiais ferrosos em formatos e bandas em conformidade com as expectativas 
das partes interessadas
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NP EN ISO 9001:2015Ferromar – Comércio e Indústria de Fernando Pinho 

Teixeira, S. A.

29SGQ-186/2023 Aveiro Comercialização, transformação e distribuição de produtos siderúrgicos de aço 
carbono

NP EN ISO 9001:2015Fipal - Fornecimento, Intercâmbio e Produção 

Avícola, S.A.

29SGQ-138/2019 Leiria Sede e armazém 1: Comercialização e distribuição de pellets e rações para 
animais.
Armazém 2: Comercialização e distribuição de farinha de panificação, 
fermento, açúcar e sal.


NP EN ISO 9001:2015Focuscrible Unipessoal, Lda. 28SGQ-179/2022 Braga Instalações e reparações elétricas e de sistemas AVAC para o setor empresarial 
e público

NP EN ISO 9001:2015Forma 3D, Plástico e Montagens, Lda. 14SGQ-123/2017 Braga Fabricação de componentes plásticos através de processos de termoformagem, 
corte em CNC, colagens e montagens

NP EN ISO 9001:2015Four Paints, Lda. 28SGQ-141/2019 Aveiro Comércio por grosso de primários, acabamentos e produtos similares usados 
em esquemas de pintura na indústria

NP EN ISO 14001:2015FRELAC Norte – Instalações Electromecânicas, Lda. 28SGA-023/2021 Porto Execução de trabalhos especializados de eletricidade, AVAC e manutenção

NP EN ISO 9001:2015Frisa - Ar Condicionado e Frio Industrial, Lda. 28SGQ-145/2019 Braga Design e desenvolvimento de soluções eficientes de climatização e de sistemas 
solares fotovoltaicos. Comercialização, instalação, reparação, assistência 
técnica e desmantelamento de equipamentos de climatização e de sistemas 
solares fotovoltaicos

NP EN ISO 9001:2015FTB - Fábrica da Barca, S.A. 17SGQ-022/2011 Porto Perfilagem, produção de painel sandwich e montagens (de chapa perfilada e de 
painéis)
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NP EN ISO 9001:2015Global Fire Equipment, S.A. 19SGQ-023/2011 Faro Produção e comercialização de equipamentos eléctricos de detecção e combate 
a incêndio

NP EN ISO 9001:2015GrandFast Technology, Lda. 18SGQ-175/2022 Lisboa Assemblagem e manutenção de produtos de purificação e humidificação de ar. 
Consultoria na conceção e desenvolvimento de hardware em tecnologias de 
inovação

NP EN ISO 14001:2015IEP- Instituto Electrotécnico Português 34SGA-028/2023 Porto

NP EN ISO 9001:2015IEP- Instituto Electrotécnico Português 34SGQ-187/2023 Porto

ISO 45001:2018IEP- Instituto Electrotécnico Português 34SGT-006/2023 Porto Sede: Coordenação de segurança em obra

NP EN ISO 14001:2015Indisol, S.A. 19SGA-026/2022 Aveiro Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de isoladores elétricos 
de alta, média e baixa tensão em material polimérico

NP EN ISO 9001:2015Indisol, S.A. 19SGQ-087/2016 Aveiro Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de isoladores elétricos 
de alta, média e baixa tensão em material polimérico

NP EN ISO 9001:2015In-Watt - Electricidade Unipessoal, Lda. 28SGQ-101/2016 Viseu Comercialização, instalação, assistência técnica e manutenção de 
equipamentos industriais de climatização, geotermia / aerotérmica, solar térmico 
e fotovoltaico
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NP EN ISO 9001:2015Isidovias - Investimentos, Lda. 28SGQ-082/2015 Coimbra Produção, comercialização e aplicação de equipamentos de sinalização e 
segurança rodoviária. Execução de obras públicas e particulares de edifícios e 
património reconstruído, vias de comunicação, urbanização e outras 
infraestruturas e trabalhos gerais

NP EN ISO 9001:2015ISOLAGO EUROPE, Lda. 14SGQ-074/2015 Lisboa Concepção, produção e comercialização de compostos plásticos

NP EN ISO 9001:2015Joaquim Ribeiro de Sousa e Castro, S.A. 23SGQ-130/2018 Porto Design, produção e comercialização de urnas funerárias em madeira e seus 
derivados

NP EN ISO 9001:2015José Fernando Silva Freire, Unipessoal, Lda. 28SGQ-180/2022 Porto Acompanhamento técnico, instalação e manutenção de redes de 
telecomunicações e energia, sistemas de climatização, ventilação e energias 
renováveis

NP EN ISO 9001:2015JPSR, Lda. 28SGQ-120/2017 Braga

NP EN ISO 9001:2015Labotec - Estudos e Obras de Engenharia e 

Arquitectura, Lda.

34SGQ-069/2014 Lisboa Elaboração de estudos, projetos, execução de obras e manutenção de 
instalações técnicas de edifícios 

NP EN ISO 9001:2015Lisarco - Instalações Técnicas Especiais, Lda. 28SGQ-097/2016 Lisboa Comercialização, instalação e manutenção de sistemas de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado 

NP EN ISO 9001:2015Litoareias – Exploração de Areias de Monte 

Redondo, S.A.

2SGQ-172/2022 Leiria Extração, produção e comercialização de agregados
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HACCP - Codex 
Alimentarius CXC/RCP 1-
1969, Rev. 5 - 2020

Luimar - Sociedade de Ensino Particular, Lda. 37SSA-001/2014 Setúbal Prestação de serviços de alimentação no Colégio Campo de Flores

NP EN ISO 9001:2015Luís da Graça, Lda. 17SGQ-068/2014 Lisboa Produção de peças de série pela tecnologia de torneamento e retificação CNC

NP EN ISO 9001:2015Luxarclima - Instalações Elétricas Ar Condicionado, 

Lda.

28SGQ-095/2016 Lisboa Instalação, manutenção e assistência técnica de AVAV e eletricidade em baixa 
tensão

NP EN ISO 14001:2015M. Santos - Climatização, Lda. 28SGA-019/2019 Porto Prestação de Serviços de instalação, reparação, manutenção ou assistência 
técnica e desmantelamento de equipamentos de ar condicionado e bombas de 
calor

NP EN ISO 9001:2015M.Rocha & J.Serra - Metalúrgica, Lda. 17SGQ-092/2016 Braga Projeto/design, desenvolvimento, fabrico e comercialização de estruturas e 
componentes de aço, para o setor da construção, energia, telecomunicações e 
transportes.

NP EN ISO 9001:2015Max Technologies Unipessoal Lda. 19SGQ-143/2019 Porto Comercialização, desenvolvimento e montagem (assemblagem) de 
equipamentos de alarme contra intrusão e de detecção e alarme de incêndio. 
Comercialização de outros equipamentos eléricos para aplicações de segurança.

NP EN ISO 9001:2015Measindot – Engineering, Lda. 17SGQ-183/2022 Aveiro Projeto, fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos

ISO 22000:2018Mestre Alimentar - Comércio de Produtos 

Alimentares, Lda.

29SGH-002/2014 Chaves Comercialização e distribuição de produtos alimentares refrigerados, congelados 
e à temperatura ambiente
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NP EN ISO 9001:2015Mestre Alimentar - Comércio de Produtos 

Alimentares, Lda.

29SGQ-071/2014 Chaves Comercialização e distribuição de produtos alimentares refrigerados, congelados 
e à temperatura ambiente

NP EN ISO 9001:2015METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS 17SGQ-009/2009 Setúbal

NP EN ISO 9001:2015Moldra - Indústria e Comércio de Plásticos, Lda. 14SGQ-150/2020 Porto Conceção, desenvolvimento e fabricação de embalagens e outros artigos 
plásticos por tecnologia extrusão-sopro e injeção

NP EN ISO 14001:2015Móveis Maravilha - Joaquim Alves Francisco, Lda. 28SGA-015/2017 Porto Design, produção e montagem de mobiliário e outros produtos de carpintaria em 
madeira e derivados

NP EN ISO 9001:2015Móveis Maravilha - Joaquim Alves Francisco, Lda. 28SGQ-116/2017 Porto Design, produção e montagem de mobiliário e outros produtos de carpintaria em 
madeira e derivados

NP EN ISO 9001:2015Norinstelnor – Instalações Especiais, Lda. 28SGQ-168/2021 Guarda

NP EN ISO 9001:2015O Feliz Painel, Lda. 17SGQ-178/2022 Braga Design, desenvolvimento e produção de painel sandwich isolante de dupla face 
metálica e respetivos acessórios

NP EN ISO 9001:2015Oliveira Rodrigues - Granitos de Pedras Salgadas, 

Lda.

2SGQ-189/2023 Vila Real Extração, transformação e comercialização de pedra natural
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NP EN ISO 9001:2015PARAPEDRA – Sociedade Transformadora de 

Pedras, S.A.

2SGQ-056/2013 Santarém Extração, transformação e comercialização de carbonatos de cálcio e dolomites. 
Transformação e comercialização de mármores e sienitos. Comercialização de 
areias, sílicas e feldspatos

NP EN ISO 9001:2015Pardal & Lamúria, Lda. 28SGQ-091/2016 Beja Execução de instalações elétricas de utilização em BT e de infraestruturas 
elétricas de BT e MT: redes subterrâneas, linhas aéreas e postos de 
transformação.

NP EN ISO 9001:2015Pavimentos Pré-Esforçados Império (Braga), Lda. 16SGQ-154/2020 Braga Produção e comercialização de vigotas e postes prefabricados em betão pré-
esforçado. Comercialização de abobadilhas e prefabricados de betão.

NP EN ISO 9001:2015Pavimir - Belmiro & Barreira, Lda. 16SGQ-024/2012 Bragança Produção e comercialização de vigotas de betão pré-esforçado e de outros pré-
fabricados de betão, para o mercado da construção civil e obras públicas

NP EN ISO 9001:2015Peixoto, Neves & Freitas, Lda. 17SGQ-170/2022 Braga Projeto, fabrico, comercialização e montagem de serralharia ligeira e estruturas 
metálicas

NP EN ISO 9001:2015Plural - Cooperativa Farmacêutica, Crl. 29SGQ-147/2019 Coimbra Comércio por grosso de produtos farmacêuticos a partir do armazém de 
Coimbra 

NP EN ISO 14001:2015Pneugreen - Recolha e Reciclagem de Pneus, Lda. 39SGA-005/2015 Leiria Recolha, triagem e armazenamento de resíduos de pneus e borracha

NP EN ISO 14001:2015Pneugreen II - Pavimentos, Lda. 14SGA-006/2015 Leiria Fabrico de superfícies amortecedoras de impacto para espaços de jogo e recreio
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NP EN ISO 9001:2015Portonatural - Energias Naturais, Lda. 28SGQ-162/2021 Porto Comercialização, instalação e assistência técnica de equipamentos de 
aquecimento, ventilação, aspiração e refrigeração ou climatização de edifícios, 
sistemas solares e pavimentos radiantes 

NP EN ISO 9001:2015POSTEJO, Pré-Fabricados de Cimento, S.A. 16SGQ-016/2010 Santarém Produção e comercialização de produtos pré-fabricados de betão.

NP EN ISO 9001:2015PRESDOURO - Pré-Esforçados Beira Douro, S.A. 16SGQ-006/2008 Aveiro Concepção, desenvolvimento e fabricação de produtos de betão: vigotas, ripas, 
lancis, pavés, abobadilhas, blocos, tubos, manilhas, cones e anéis

NP EN ISO 9001:2015Proarba - Energia e Telecomunicações, Lda. 28SGQ-103/2017 Lisboa Execução de instalações e infraestruturas elétricas em baixa tensão, redes 
elétricas em baixa e média tensão, postos de transformação e trabalhos em 
tensão em redes de distribuição de baixa tensão

NP EN ISO 9001:2015Ramalhos, S.A. 18SGQ-080/2015 Aveiro Conceção e fabricação de fornos para padaria, pastelaria e hotelaria. Montagem 
e assistência técnica. Comercialização de máquinas para fabrico de produtos de 
panificação.

NP EN ISO 9001:2015Rapidgas - Instalação de Redes de Gás e 

Aquecimento Central, Lda. 

28SGQ-177/2022 Porto

NP EN ISO 9001:2015RENOVACAPITAL - Energias Renováveis, 

Unipessoal, Lda.

28SGQ-142/2019 Porto Comercialização, instalação e assistência técnica de sistemas AVAC, energias 
renováveis e equipamentos de gás. Instalação, manutenção e assistência 
técnica de redes de gás e canalizações hidráulicas.

NP EN ISO 9001:2015Rimol - Indústria Metalomecânica, Lda. 18SGQ-173/2022 Santarém Conceção, desenvolvimento, produção, instalação e assistência técnica de 
equipamentos industriais
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NP EN ISO 9001:2015RODES Factory, S.A. 17SGQ-028/2012 Aveiro Conceção e fabrico de fechaduras, dobradiças e outras ferragens

NP EN ISO 14001:2015RSA - Reciclagem de Sucatas Abrantina, S.A. 24SGA-021/2019 Santarém Gestão de resíduos, com serviço de recolha, transporte, armazenamento 
temporário, triagem, tratamento e valorização

NP EN ISO 9001:2015RSA - Reciclagem de Sucatas Abrantina, S.A. 24SGQ-146/2019 Santarém Gestão de resíduos, com serviço de recolha, transporte, armazenamento 
temporário, triagem, tratamento e valorização

NP EN ISO 9001:2015Rui Matias, Lda. 23SGQ-110/2017 Aveiro Conceção e fabrico de mobiliário e outras estruturas decorativas em diversos 
materiais. Fabrico de componentes em madeira para equipamentos de áudio 
visual

NP EN ISO 9001:2015S.N.S.V. - Sociedade Nacional de Sinalização 

Vertical, Lda.

17SGQ-081/2015 Leiria Produção e comercialização de sinalização vertical rodoviária e revenda de 
produtos de sinalização e segurança rodoviária

NP EN ISO 9001:2015Sadibritas - Comércio e Transporte de Britas, Lda. 2SGQ-164/2021 Setúbal Extração, produção, comercialização e transporte de agregados para a 
construção. Obras de loteamento, terraplanagem, movimentação de terras e 
escavações. Transporte e aluguer de máquinas.

NP EN ISO 9001:2015Sanco - Produtos Electrónicos, S.A. 19SGQ-090/2016 Porto Comercialização e distribuição de produtos eletrónicos para aplicações de 
segurança

NP EN ISO 9001:2015Sifucel - Silicas, S.A. 15SGQ-070/2014 Santarém
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NP EN ISO 9001:2015Softmeteorite Unipessoal, Lda. 19SGQ-181/2022 Aveiro Desenvolvimento, fabricação e comercialização de placas de circuitos 
eletrónicos para iluminação LED

NP EN ISO 14001:2015SONERES - Iluminação Pública, S.A. 19SGA-008/2016 Porto Conceção, produção e comercialização de sistemas de iluminação pública.

NP EN ISO 9001:2015SONERES - Iluminação Pública, S.A. 19SGQ-089/2016 Porto Conceção, produção e comercialização de sistemas de iluminação pública.

NP EN ISO 9001:2015SPA Live, Lda 28SGQ-137/2019 Açores Instalação, manutenção e assistência técnica a instalações elétricas de Baixa 
Tensão, hidráulicas e AVAC. Execução e gestão de planos de manutenção de 
equipamentos 

NP EN ISO 9001:2015STERILE CLEAR - Auditoria, Consultoria em 

Segurança Alimentar e Higiene e Segurança no 

Trabalho, Formação e Análises, Lda.

34SGQ-014/2010 Lisboa Consultoria, auditoria e formação em higiene e segurança alimentar. Formação 
em higiene e segurança no trabalho. 

NP EN ISO 9001:2015Sunaitec, Lda. 19SGQ-134/2018 Leiria Fabrico de coletores solares térmicos e comercialização de equipamentos 
solares

NP EN ISO 9001:2015Tarsibus - Transportes de Passageiros Nacional e 

Internacional, Lda.

31SGQ-100/2016 Évora Prestação de serviços de aluguer de veículos com condutor para transporte 
rodoviário de passageiros

NP EN ISO 9001:2015Tecnoredes - Redes e Vedações, S.A. 17SGQ-075/2015 Santarém
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NP EN ISO 9001:2015Tempo Analógico, Lda. 28SGQ-155/2020 Setúbal Prestação de serviços de manutenção integral de edifícios, manutenção de 
instalações elétricas, eletromecânicas, de gás e de segurança eletrónica. Obras 
de remodelação de construção civil e instalações técnicas especiais

NP EN ISO 9001:2015TINTAL – Empresa Fabril de Tintas, Lda. 12SGQ-188/2023 Porto Conceção, fabrico e comercialização de tintas e vernizes

NP EN ISO 9001:2015TMB - Terminal Multiusos do Beato - Operações 

Portuárias, S.A.

31SGQ-156/2020 Lisboa Operador portuário para carga e descarga de mercadorias, incluindo 
armazenamento em ambiente condicionado e entreposto aduaneiro

HACCP - Codex 
Alimentarius CXC/RCP 1-
1969, Rev. 5 - 2020

TMB - Terminal Multiusos do Beato - Operações 

Portuárias, S.A.

31SSA-002/2020 Lisboa Carga, descarga e armazenagem / entrepostagem de granéis alimentares à 
temperatura ambiente e fruta paletizadfa à temperatura refrigerada, nas 
instalações portuárias do Porto de Lisboa

NP EN ISO 9001:2015Top - Informática, Lda. 29SGQ-055/2013 Braga Conceção, validação, adaptação e comercialização de software e bibliografia 
técnica para arquitetura, engenharia e construção, assistência técnica e 
formação de utilizadores

NP EN ISO 9001:2015Traçoinox, Equipamentos e Climatização, Lda. 28SGQ-093/2016 Guarda Comercialização, projeto, instalação e assistência técnica de equipamentos 
hoteleiros, lavandaria, geriatria, climatização, mobiliário de escritório, mobiliário 
escolar, equipamentos para espaços comerciais e cozinhas domésticas

NP EN ISO 9001:2015Trafiurbe - Sinalização, Construção e Engenharia, 

S.A.

17SGQ-086/2016 Lisboa Produção e montagem de sinalização rodoviária vertical. Aplicação de 
sinalização rodoviária horizontal. Comercialização e montagem de segurança 
rodoviária.

NP EN ISO 9001:2015TRC Services, Lda. 34SGQ-153/2020 Porto
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NP EN ISO 9001:2015TREFILAJE - Sociedade Industrial de Trefilaria, S.A. 17SGQ-005/2008 Porto Concepção, desenvolvimento, fabrico e comercialização de redes 
electrossoldadas e perfis metálicos para gesso cartonado. Comercialização de 
produtos para a execução de tetos falsos e divisórias

NP EN ISO 14001:2015Umbelino Monteiro, S.A. 15SGA-002/2011 Leiria Produção e comercialização de telhas e acessórios cerâmicos. Comercialização 
de outros acessórios complementares de cobertura. 

NP EN ISO 9001:2015Umbelino Monteiro, S.A. 15SGQ-019/2011 Leiria Produção e comercialização de telhas e acessórios cerâmicos. Comercialização 
de outros acessórios complementares de cobertura. 

ISO 45001: 2018Umbelino Monteiro, S.A. 15SGT-003/2016 Leiria Produção e comercialização de telhas e acessórios cerâmicos. Comercialização 
de outros acessórios complementares de cobertura. 

NP EN ISO 9001:2015Urcaplás – Indústria de Plásticos, Lda. 14SGQ-159/2021 Santarém Produção de tubos de polietileno de baixa e alta densidade

NP EN ISO 9001:2015Valorbelas, Lda. 24SGQ-169/2022 Setúbal Serviços de limpeza urbana e manutenção de espaços verdes. Obras de 
loteamento, terraplenagem, movimentação de terras e escavações. Aluguer e 
transporte de máquinas

NP EN ISO 9001:2015Valorsines, Valorização, Gestão de Recicláveis, S.A. 39SGQ-165/2021 Setúbal Produção e comercialização de agregados reciclados para a construção. 
Recolha, transporte e valorização de resíduos. Desmantelamento de veículos 
em fim de vida. Serviços de limpeza urbana e manutenção de espaços verdes. 

NP EN ISO 9001:2015Vedes Banza, Lda. 17SGQ-174/2022 Beja Trabalhos em construção metalomecânica e construção e reparação industrial
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NP EN ISO 9001:2015Vicometal, Vieira Cordeiro, S.A. 17SGQ-108/2017 Coimbra Construção, montagem e manutenção de estruturas metálicas e equipamentos 
mecânicos. Atividades de manutenção industrial

NP EN ISO 9001:2015Vidraria Foco, Lda. 15SGQ-004/2008 Aveiro Transformação de vidro plano, produção de unidades de vidro isolante e 
colocação em obra.

NP EN ISO 9001:2015Vidreira Tua-Mirandela, Lda. 15SGQ-163/2021 Bragança Transformação de vidro plano. Fabricação de unidades de vidro isolante com 
caixa de ar. Colocação de vidro em obra.

NP EN ISO 9001:2015Vidros Cerejo, Lda. 15SGQ-010/2009 Leiria Produção de unidades de vidro isolante, cheias de ar, e transformação de vidro 
plano

NP EN ISO 9001:2015Vismec - Instalações Eletromecânicas, Lda. 28SGQ-076/2015 Viseu Conceção e desenvolvimento, orçamentação, prestação de serviços e 
assistência pós-venda de instalações eletromecânicas

NP EN ISO 14001:2015Vismec- Instalações Electromecânicas, Lda. 28SGA-022/2020 Viseu Conceção e desenvolvimento, orçamentação, prestação de serviços e 
assistência pós-venda de instalações eletromecânicas

NP EN ISO 9001:2015Vitrochaves - Indústria de Vidro, S.A. 15SGQ-021/2011 Vila Real

NP EN ISO 9001:2015WRK, Lda. 18SGQ-128/2018 Porto Conceção, desenvolvimento, assistência técnica, fabrico e comercialização de 
equipamentos especiais para assemblagem e testes de qualidade de 
componentes em subsetores da construção automóvel e aeronáutica e setores 
do ramo alimentar e saúde
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