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Certifica-se que o Sistema de Gestão da: 

Colep Packaging Portugal, S.A. 
(ex-Colep Portugal, S.A.)  

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

 

  

foi aprovado pelo LRQA de acordo com as seguintes normas:  

ISO 14001:2015 

 

 

 

Números de Aprovação: ISO 14001 – 0030306 

 
Este certificado só é válido junto com a folha anexa do mesmo número que lista os locais a que esta aprovação é aplicável. 

 

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. 
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Localização Atividades 

 

  

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

Portugal 

ISO 14001:2015  

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. 

 

 
 

Colep Navarra, S.A.  

Polígono Industrial, San Adrian, 31570 Navarra, 

Espanha 

ISO 14001:2015  

Desenvolvimento e produção de embalagens metálicas 
para os mercados de produtos industriais e produtos 
alimentares. 

 

 
 

 

  

  

  

 

  

 


