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O que fazemos? 

•Ensaios, Inspeção, Certificação  
e Assistência Técnica 

•Fundad
a em 
1828 

•Apoiamos os nossos Clientes a satisfazerem os 
seus  crescentes desafios da qualidade, segurança, 

proteção do ambiente e responsabilidade social 
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• O Reconhecimento através da 
Certificação 

• Serviços de Outsorcing QHSE  

• Optimização da função QHSE 

• Controlo da Cadeia de 
Abastecimento 

• Realizar análises de risco 

• Reduzir a exposição de risco 
QHSE 

• Identificar a regulamentação       
aplicável 

• Avaliar a conformidade 

• Relatório de conformidade QHSE  

Da Conformidade ao Desempenho 

•Cumprir com a 
Regulamentação 

•1 

•Reduzir o risco 

•2 

•Aumentar  o 
desempenho 

•3 
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Os nossos Ativos 

•180 anos 
construindo 
uma sólida 
reputação 

•Conhecimento 
dos 

regulamentos e 
normas 

•Ética, 
Independência e 
Imparcialidade 

•Reconhecida 
experiência 

técnica 

•Eficiente rede 
internacional 

•Equipamentos  
de laboratório 

de primeiro 
nível 

•Colaboradores 
qualificados 

•Ampla carteira 
de serviços 

•Da inspeção 
padrão a 
soluções  
globais 
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Ampla presença geográfica 

•África, Médio Oriente, 
Europa de Este 

•      8,900 
 
      290 

•Ásia Pacífico  

•      24,500 
 
      400 

•Europa  

•      14,700 
 
      380 

•América  

•      17,900 
 
      330 

•66,000 colaboradores 

•1,400 escritórios e 
laboratórios em 140 países 
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• Presença Nacional 

►Portugal 

• 5 escritórios, incluindo 
3 laboratórios; 

• 200 colaboradores; 

• Equipas 
constantemente 
interligadas pela partilha 
do conhecimento 
técnico; 

• Capacidade de 
intervenção fora de 
Portugal através da 
nossa rede 
internacional. 
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Breve História do Bureau Veritas 
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Marcas do Grupo Bureau Veritas 
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•Serviços de facilitação para as atividades de comércio  internacional entre  os 
Governos  e Comunidades Mercantis 

•Inspeções de pré-embarque, utilização de Raios X no destino, Verificação de Conformidade,  

•Janela Única. Serviços de Automação, Comércio em Geral - Serviços de Outsourcing. 

Receitas 2015: 260 M€ 

 Desde 1984 

•Serviços de Governo e Comércio Internacional - GSIT 
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Ampla carteira de negócios 

Receitas 2015: 4,6 M€ 
 
 

 

 

•Marinha 
e Offshore 

 

•Commodites 

 

 

•Serviços de 
Governo e 
Comércio 

Internacional 

 

•Produtos de 
Consumo 

 

 

•Inspeção e 
Verificação em 

Serviço 

 

•Certificação 

 

•Construção 

 

•Indústria 

 •22%  •13%  •12%  •8% 

 •9%  •17%  •14% •5% 
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• Uma ampla e equilibrada carteira de negócios 

Marinha e Offshore ►Classificação e certificação de navios e unidades offshore 

Indústria 

► Gestão de riscos, seguro da qualidade, controlo de 

qualidade e gestão de ativos da integridade das instalações 

e equipamentos. 

Inspeção e Verificação  

 em Serviço 

► Inspeção periódica de equipamentos e instalações em 

funcionamento. 

Construção ►  Avaliação da conformidade de edifícios e infraestruturas 

Certificação 
►  Certificação de sistemas de gestão QHSE e segunda 

parte de auditoria de serviços 

Commodities  
►  Inspeção e análises de matérias primas: petróleo e 

produtos petroquímicos, metais e minerais, agricultura 

Produtos de  

Consumo 
►  Ensaios, inspeção e certificação dos bens de consumo 

Serviços de Governo    

e Comércio  Internacional 

►Serviços facilitadores do comércio 

►  Serviços de Governo: Inspecções pré e pós-embarque 
(PSI) e Verificação de conformidade (VOC)   

►Comércio Internacional: Auditorias  e Inspeções à medida 
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A Facilitar o Comércio com 
 

 

•  

•Visite-nos em           

 

 

 

 

•http://verigates.bureauveritas.com 

•  

http://verigates.bureauveritas.com_
http://verigates.bureauveritas.com_
http://verigates.bureauveritas.com_
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► Verificação da conformidade com as normas 
QHSE de produtos importados para proteger 
os consumidores  e a indústria local 

•Comércio em 
geral 

► Serviços de inspeção de veículos (VIS) 

► Seguimento de Danos a Veículos (VDT) 

► Controlo de Veículos em stock (VSC) 

► Avaliação de Danos a Veículos (VDE) 

► Optimização dos impostos  e da  cobrança de 
taxas 

► Conformidade de produtos importados com 
regulamentação 

► Segurança do Comércio Internacional 

•Verificação   
por raios-X 
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•Janela Única 
► Concepções completamente reguláveis à Janela  

única 

► PSI Quantidade / Qualidade / garantia nos 
embarques de produtos básicos, incluindo os 
programas de exportação dos governos 

► Rede de  Avaliação de Conformidade 

 

 

 

 

 

•Inspeção  Pré-
embarque (PSI) 

•Verificação de 
Conformidade 
(VOC) 

•Serviços de 
automação 
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Um mundo de conhecimento ao seu serviço 

•Testes a Produtos Agrícolas 

•Testes a minerais 

•Classificação e 
certificação 
naval 

•Testes  ao petróleo 

•Avaliação do risco  e 
conformidade 

•Verificação de 
Desempenho e Segurança 

•Testes à 
Qualidade  da Água 
do Mar 

•Certificação de 
Fornecedores da Indústria 
Automóvel 

•Processos industriais 
Verificados  

•Certificação de Segurança 
dos Transportes 

•Certificação 
Energética 

•Verificação das Estruturas 

•Inspeção dos Elevadores e Escadas 
Rolantes 

•Testes de Higiene e 
Segurança Alimentar 

•Verificação da Cadeia de 
Abastecimentos de Equipamentos 
Electrónicos 

•Certificação de Sistemas 
da Qualidade, Ambiente e 
Segurança 

•Produtos de Consumo  
Testados e 
Inspecionados 

•Verificação  de  
Robustez 

•Inspeções às Importações e 
Exportações 

•Análise de  
Emissões e 
Efluentes 

•Certificação Florestal 

•Testes à Qualidade do 
Combustível 

•Verificação  
aeronáutica  

•Verificação de Conformidade 

•Segurança contra 
Incêndios 

 

•Verificação  de 
Acessibilidades 

 

•Testes a Têxteis e 
Roupas 

•Testes aos  Materiais de 
Construção 

•Certificação  de 
Contentores 

•Controlo da 
Segurança dos 
Automóveis 

•Manutenção e Segurança 
Ferroviária dos 
Equipamentos Certificados 

•Monitorização do Risco 
Ambiental e Industrial 



© - Copyright Bureau Veritas 

•Programas de Verificação da Conformidade (PVOCs) 
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PVOCs operados pelo Bureau Veritas 

 

 •Bureau VERITAS 1. Arábia Saudita 

2. Argélia  

3. Botswana 

4. EAC 

5. Egipto 

6. Equador 

7. Etiópia 

8. Guiné - Conakry 

9. Iraque / Curdistão 

10.Kuwait  

11.Líbano 

12.Líbia  

13.México 

14.Quénia 

15.Rússia 

16.Tanzânia/Zanzibar 

17.Zimbabwe 

18.Uganda 
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•Importado
r 

•Exportado
r 

•BUREAU VERITAS 

•BUREAU VERITAS 

•PVoC: 

• Inspecção 

•Teste 

•Auditoria 

•Revisão Documental 

•… 

• 

•Certificado 

•Desalfandegament
o 

•PORTUGAL 

 

 

 

PVOC : Objectivo e Fluxograma 

•Conformidade dos bens exportados com os requisitos do mercado de destino  
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Processo Geral 

•Passo1 

•Passo 
2 

•Passo 
3 

•Passo 
4 

Solicitação de Verificação 
 

Revisão Documental / Teste 
 

Inspecção 
 

Certificado de Conformidade (CoC) 
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                Solicitação da Verificação 

► Pelo Exportador ou Importador, com: 

 Lista e designação dos bens, nome, morada e contactos 

exportador e importador (factura proforma,…). 

• Evidências de Conformidade disponíveis: certificados, 

relatórios de teste e ensaio, boletins de análise, de acordo 

com referenciais aplicáveis 

• Informação do local da inspecção e data pretendida de 

inspecção 

 
 

•Passo 1 
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                Revisão Documental 

A informação enviada pelo exportador é revista e verificada a 
sua conformidade com os referenciais aplicáveis do país de 
destino.  

Se a revisão documentação não for satisfatória, será solicitado 

 Mais Testes em Laboratórios Acreditados  
 

 Se aplicável, medidas correctivas ao exportador  

Produtos com não conformidades não passíveis de correcção 

 É emitido um Relatório de Não Conformidade 

 E não é realizada inspecção 

•Passo 
2 



 

 

21 
 

Bureau Veritas 2015 

               Inspecção    

•Em alguns programas ou em caso de dúvida o          
inspector poderá recolher amostras para posterior   
análise 

 

  

Durante a inspecção será verificado que os 
bens apresentados  
 

 São os identificados na revisão documental 

 Estão conforme os referenciais aplicáveis 

 Estão em conformidade com os documentos de 
importação 

 Não são contrafeitos ou contém informação 
incorrecta ou susceptível de induzir em erro 

•Passo 3 
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Certificado de Conformidade 
•Passo 
4 

• Concluídas as etapas 
anteriores com sucesso  

• Recebida documentação de 
embarque (em alguns casos, 
com o Líbano) 

• E verificada a consistência 
entre relatório de inspecção e 
toda a restante documentação* 
comercial será emitido CC 
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Reino da Arábia Saudita 
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Exportação portuguesa para Arábia Saudita 
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 Produtos  
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Programa de Verificação da Conformidade para Arábia 

Saudita 
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Alguns Requisitos SASO 

 Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) 

• SASO foi um dos primeiros organismos governamentais técnicos a ser criado, é 
responsável pelas tarefas organizacionais e executivas relacionadas aos padrões, 
metrologia e qualidade, estabelece as normas e acreditação sauditas de bens, 
produtos e serviços, organismos de medição e calibração e procedimentos de 
avaliação da conformidade e certificação. 

• SASO também é responsável por laboratórios de acreditação e organismos de 
certificação 

 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas SASO, 
GSO (Standardization Organization) ou Internacionais aplicáveis. 
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Alguns Requisitos SASO 

► Made In 

 O País de origem deverá estar marcado em cada produto (caso o produto seja muito 
pequeno poderá ser aceite a colocação na embalagem directa, esta hipótese é 
considerada caso a caso). 

 O País de origem não pode estar abreviado (ex: “Made in P.R.C.” não é aceitável, 
devera constar “Made in China” ou “Made in People’s Republic of China”) 

 A expressão “Assembled in ….” Não pode ser usado como marcação para o país de 
origem 
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Alguns Requisitos SASO 

► Produtos e Equipamentos Eléctricos e Equipamento Industrial em geral 

 Manuais de instruções para electrodomésticos e/ou equipamento que possa ser usado 
pelo consumidor final, devera estar no mínimo em ambas as línguas Árabe e Inglês. 

 Manuais de instruções para aparelhos e equipamento a serem exclusivamente 
manuseados por profissionais técnicos ou na indústria, devera estar pelo menos em 
Inglês ou Árabe. 

 Se um produto eléctrico se destina a ser ligado à rede (por exemplo, fornecidas com 
uma ficha), ela deverá ter uma tensão nominal ou gama de tensão nominal incluindo 
220V (230V aceite) para a fase única, se a frequência nominal é indicado, deve incluir 
60 Hz (nas partes internas também). 

 Fichas eléctricas devem estar equipadas tipo as fichas no Reino Unido (pino quadrado), 
de acordo com SASO 2203 (outras fichas devem ser equipados para aparelhos 
monofásicos) 
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Requisitos de Rotulagem e Outros Específicos 

► Requisitos de Rotulagem 

• As seguintes marcas deverão estar em Árabe ou Inglês: nome do fabricante 
(empresa produtora), País de origem, para além dos requisitos de marcação de 
acordo com a norma aplicável.  

• Rótulos (etiquetas), marcas de instruções têm que estar legíveis, bem preso, e 
de difíceis de remover. 

► Outros Requisitos Específicos 

• Todos os produtos importados directamente do Japão, serão testados para 
radiação. 

• Certificados de eficiência energética e rótulos de eficiência energética devem 
acompanhar, ar condicionados, máquinas de lavar, frigoríficos e congeladores, 
de acordo com as normas aplicáveis em matéria de eficiência energética. 
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Requisitos de Rotulagem e Outros Específicos 

 

• Maquinas eléctricas rotativas sobre SASO IEC 60034-30 tem que ter requisitos 
específicos de classificação da eficiência energética, IE2 ou bIE3, etc.. 

• Brinquedos devem ser marcados com a marca GCC (Gulf Cooperation Council) 
de acordo com o regulamento do Golfo aplicável.  

• Pneus devem ser acompanhados pelos certificados do GCC, além dos 
documentos de conformidade regulares necessários. 

• Pneus que recaiam sobre a SASO 2857, tem que ter rótulo aderência em piso 
molhado e resistência ao rolamento, indicando a sua escala de classificação. 
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Reino Da Árabia Saudita  – Bureau Veritas 

► Bureau Veritas 

 

• Bureau Veritas KSA 

2nd Flr. Dr. Café Bldg, Opposite King Fahd  

    Medical City, Khurais Road, Near Adama 

    Hospital, Sulaimaniya Area. – P.O Box 18245, 

    Rivadh 11415, Kingdom of Saudi Arabia 

    Tel: (+ 966- 11) 2016800    Fax: (+ 966-11) 2016899 

  

• Email: conformity.ksa@bureauveritas.com 

• www.bureauveritas.com/gsit 

• https://verigates.bureauveritas.com 
 

• Contact Europe: liliana.louro@pt.bureauveritas.com  

Tel: 00351 21 000 6721  

    Telemóvel: 00351 96 689 662 

mailto:conformity.ksa@bureauveritas.com
http://www.bureauveritas.com/gsit
https://verigates.bureauveritas.com/
mailto:liliana.louro@pt.bureauveritas.com
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liliana.louro@pt.bureauveritas.com 

 

mailto:liliana.carvalha@pt.bureauveritas.com
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