Certificado
Certificate

NÚMERO APCER-COC-150310

NÚMERO LICENÇA FSC®C128766

Number

FSC® License Number

CONTISYSTEMS – TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Estrada Nacional 249-4, km 7.2 Abóbada
2785-754 SÃO DOMINGOS DE RANA
PORTUGAL
implementou um sistema de cadeia de custódia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship
Council®, definidos nas normas
has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards

FSC STD 40-004 V3-0
para o âmbito na produção e comercialização de formulários em contínuo e outros produtos gráficos,
serviços de personalização e acabamentos dos mesmos
for the scope of production and commercialization of business forms and others graphical products, personalization and finishing services of the
previously mentioned products

A lista de grupos de produtos incluídos no âmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fscinfo.org. Este certificado não constitui uma evidência que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto
certificado FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser
considerados como abrangidos pela certificação FSC quando a alegação FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de
remessa. A APCER mantém a propriedade deste certificado e das suas cópias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER.
The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. This
certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood].
Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC
claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER
upon request.

Data da primeira emissão 2016-01-13
Date of first issue:

Versão 3
Version

Emitido em 2021-01-12
Date of issue

Válido até 2026-01-11
Valid until

A validade deste certificado deve ser verificada em
www.fsc-info.org.
The validity of the present certificate shall be checked at
www.fsc-info.org.

José Leitão
CEO

APCER – Associação Portuguesa de Certificação
o’Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq.
4150-074 Porto
www.apcergroup.com

Acreditación ASI-ACC-072
Accreditation ASI-ACC-072

