
O Grupo Bureau Veritas foi fundado em 1828 e está presente em 140 países através da sua rede de mais de 900 escritórios 
e 330 laboratórios, que actua nos domínios de avaliação de conformidade e de certificação aplicados às áreas da Qualidade, 
Ambiente, Saúde e Segurança e Responsabilidade Social.
Dispõe de um quadro permanente de profissionais, com experiência reconhecida em diferentes áreas, com formação 
especializada, nomeadamente nos ramos da engenharia electrotécnica e instrumentação, mecânica, metalúrgica, naval, 
civil, qualidade, química, ambiental e transportes marítimos assim como em economia e gestão.

As actividades do Grupo Bureau Veritas consistem em inspeccionar, testar, auditar ou certificar, produtos, activos (infra-
-estruturas industriais, equipamentos, navios e edifícios, etc..) e sistemas de gestão, nomeadamente Normas ISO, em 
conformidade com referenciais regulamentares ou voluntários. 

Este protocolo tem por objetivo reunir as condições indispensáveis para uma inter-ligação profissional e qualitativa de 
conhecimentos e recursos, capaz de gerar resultados positivos, tendo em conta os objetivos do NERCAB e do Grupo 
Bureau Veritas, através da colaboração entre as duas entidades no que considere relevante para ambos os sectores. 

Na prestação de serviços e soluções aos associados do NERCAB o Grupo Bureau Veritas define e concede como 
vantagem o desconto de 8% pelos serviços prestados, no âmbito dos seguintes serviços:

CERTIFICAÇÃO

n  Certificação de sistemas de gestão, processos, produtos/serviços e pessoas nas áreas da qualidade, saúde  
e segurança, ambiente e responsabilidade social;

n  Auditorias de segunda parte baseadas em especificações de clientes ou referenciais desenvolvidos pelo Bureau 
Veritas Certification.

INDÚSTRIA

n  Verificação de conformidade de equipamentos e instalações industriais mandatária ou por especificação  
do cliente;

n  Revisão de projectos, inspecção na oficina (empreiteiro), inspecção da obra (estaleiro), gestão de activos, 
qualificação de pessoas, certificação de equipamentos industriais e ensaios (ex. ensaios não destrutivos).

INSPECÇÃO E VERIFICAÇÃO EM SERVIÇO

n  Inspecção periódica de equipamentos e instalações de acordo com regulamentos mandatários ou especificações 
do Cliente;

n  Serviços aplicados a instalações eléctricas, sistemas de segurança contra incêndio, equipamentos sob pressão 
e de elevação, máquinas.
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SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE

n   Inspecção, auditorias e medições nas áreas de ambiente, saúde e segurança;

n  Assistência técnica para apoiar as organizações a definir estratégias para a gestão de HSE.

CONSTRUÇÃO

n   Verificação de conformidade em projectos de construção de acordo com regulamentação e referenciais de construção, 
desde a fase de projecto até à finalização da obra;

n  Revisão de projecto, conformidade legal, controlo técnico da qualidade da obra, coordenação de segurança em obra, 
peritagens, gestão de activos e due dilligence.

PRODUTOS DE CONSUMO

n  Ensaios, inspecção e certificação de bens de consumo incluindo têxtil, brinquedos, eléctrico e electrónico;

n  Auditorias de responsabilidade social e formação.

COMÉRCIO INTERNACIONAL

n  Serviços de Governo: Inspecção pré-embarque, raio-x, verificação de conformidade de produtos importados;

n  Comércio Internacional: inspecção de mercadorias importação e exportação.

FORMAÇÃO

n  Oferecemos um vasto leque de acções de formação, em datas pré-planificadas e abertas aos participantes de várias 
organizações, com metodologias que, para além das exposições teóricas, privilegiam os exercícios, estudo de casos 
e o trabalho em subgrupos;

n  Complementamos a oferta através de acções adequadas às necessidades específicas (conteúdos, duração, horários, 
local, (…). Estas acções caracterizam-se pela sua flexibilidade e carácter customizado;

n  Adicionalmente às acções intra-empresa, disponibiliza-se para necessidades formativas a nível individual a 
modalidade coaching. Estas acções permitem a personalização total da formação, adaptando e focalizando os 
conteúdos às necessidades particulares do formando.

MARINHA
n  Classificação de Navios, certificação de equipamentos, assessoria técnica e serviços de outsourcing.

CONTACTOS
Telefone: + 707 200 542 
E-mail: info@pt.bureauveritas.com

PARA MAIS INFORMAÇÕES
visite: www.bureauveritas.pt

DELEGAÇÕES 
Lisboa: +351 217 100 900
Porto: +351 223 771 970 
Leiria: +351 244 815 423 
Sines: +351 269 630 745 
Lagoa: +351 282 343 152


