
	 	

Certificação de produto

Procedimento de certificação

A LR desenvolverá um esquema de 
cerificação à medida de modo a incluir 
as normas e especificações técnicas 
requeridas e aplicáveis a um produto ou 
família de produtos determinado.

Todos os esquemas de certificação 
incluirão uma fase inicial, seguimentos 
periódicos e recertificações a cada 3 anos. 

As atividades que a LR levará a cabo 
para conceder o certificado de produto 
consitirão em:
_ Estudo da documentação relativa ao  
 produto.
_ Auditoria do sistema de qualidade e  
 produção.
_ Seleção de amostras representativas.
_ Revisão do plano de ensaios.
_ Inspeção e presença de ensaios. 
_ Emissão de relatórios e certificado.

Beneficios

Os Benefícios de ter os seus produtos 
certificados com a LR são:
_ Lançamento e reconhecimento dos  
 seus produtos no mercado nacional e  
 internacional.
_ Valor acrescentado e confiança para os  
 seus clientes, garantindo a qualidade 
 dos seus produtos mediante a 
 certificação por um organismo de 
 reconhecido prestígio.
_ Redução dos riscos, melhoria da   
 segurança e o cumprimento das   
 normas.
_ Marcação dos seus produtos incluídos  
 no âmbito da certificação com o nosso  
 logótipo LR.
_ Diferenciação dos seus produtos face  
 aos da concorrência.
_ Possibilidade de dispor de ajuda 
 e assessoria por parte dos nossos 
 especialistas.

 

Produto certificado LR

Um produto certificado pela Lloyd’s 
Register (de agora em diante LR), é 
um produto ao qual concedemos um 
distintivo de qualidade.

O certificado de produto LR assegura que 
o fabricante dispõe dos meios adequados 
e suficientes de fabricação, gestão e 
controlo, tanto técnico como humano, 
com o objetivo de melhorar a qualidade 
do seu produto, assegurando que cumpre 
com os requisitos que estão estabelecidos 
nas Normas ou especificações técnicas de 
cada caso.

A concessão de um certificado de 
produto não constituirá a certificação 
do sistema de gestão da qualidade do 
fabricante. Enquanto o primeiro está 
focado na conformidade de um produto 
com Normas e especificações, o segundo 
apenas garante que o sistema de gestão 
implementado é adequado aos processos 
de fabricação.

Uma certificação é uma evidência de que um produto cumpre com as normas 
aplicáveis e que existe um programa de inspeções periódicas em funcionamento. 
Na maior parte dos mercados, o cumprimento de requisitos locais é obrigatório 
antes da sua colocação à venda, noutras circunstâncias é uma poderosa ferramenta 
de venda que o ajuda a gerar confiança entre os canais de distribuição e os usuários 
finais. A Lloyd’s Register mediante a sua Certificação de Produto poderá ajudá-lo a 
demonstrar ao mercado que fabrica produtos que cumprem com os requisitos de 
qualidade definidos e normalizados.

Trabalhando juntos 
por um mundo mais 
seguro



Quem somos?

A Lloyd’s Register Energy é um dos 
líderes a nível mundial na avaliação de 
instalações, equipamentos e produtos 
de acordo com Normas regulamentárias 
ou voluntárias, especificações e códigos 
técnicos e esquemas internacionalmente 
reconhecidos. 

Desde o projeto e a nova construção, até 
á sua retirada de serviço, o nosso objetivo 
é oferecer soluções que reduzam o risco e 
ajudar a garantir a segurança, integridade 
e funcionamento dos ativos e sistemas 
durante todo o seu ciclo de vida.

A reputação da Lloyd´s Register como 
organismo independente foi sendo 
construída ao longo de mais de 250 anos 
de história. A ausência de acionistas 
na nossa organização, permite-nos ser 
independentes e imparciais em tudo o 
que fazemos. 

Nossa presença

A Lloyd´s Register goza de uma reputação 
internacional e é respeitada pela 
qualidade e integridade da sua força de 
trabalho, composta por mais de 9.000 
pessoas. Os nossos trabalhadores estão 
suportados por uma infraestrutura de 
operações cuidadosamente desenvolvida, 
a qual atualmente está presente em mais 
de 247 escritórios ao longo de mais de 171 
países.

_ Melhorar o produto e aplicações de  
 segurança.
_ Permitir que os clientes se asseguram  
 de que trabalha com boas práticas e  
 demostrar este fator aos demais. 
_ Facilitar a exportação de produtos a  
 outros mercados.

Tanto se fabrica um 
único componente 
ou uma instalação 
completa, temos a 
experiência na industria 
e o conhecimento para 
ajudá-lo a alcançar os seus 
objectivos.

Consulta e acordo

O fabricante solicita
Aprovação Técnica

Acordo de normas 
e especificações

Oferta ao fabricante 
para aprovação 

Documentação e
Revisão do Projeto

Presença, revisão 
da engenharia 
aplicada e testes

Emissão do certificado 
de Aprovação Técnica
válido por três anos 

Processo de
certificação
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