
DESAFIO DE NEGÓCIO

QUADRO LEGISLATIVO

Equipamento:
- Contentores
- Contentores-Cisterna
- Vagões-Cisterna
- Veículos Cisterna
- GRGs (Grandes Recipientes para Granel)
- Contentores de carga…,etc.

Clientes:
- Fabricantes de equipamentos 
- Prestadores de serviços logísticos
- Linhas de transporte
- Empresas de leasing
- Armazenagem 
- Proprietários

O SEU PASSAPORTE

PARA OS  MERCADOS

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS 
PERIGOSAS E DE CONTENTORES DE CARGA

O Bureau Veritas oferece suporte específico com uma ampla gama de soluções na Indústria de 
Transporte e Logística.

O nosso principal interesse é garantir o cumprimento dos requisitos de segurança e a prevenção de 
potenciais riscos à saúde associados aos diferentes tipos de equipamentos transportáveis, a fim de 
atender às expectativas dos clientes:

Os nossos clientes têm a responsabilidade de garantir que os seus equipamentos sejam                
projetados, construídos e mantidos em segurança, por forma a garantir a segurança pública.

O Bureau Veritas oferece uma gama completa de serviços para avaliar equipamentos de acordo 
com as solicitações específicas do cliente e/ou requisitos legais que diferem dependendo do país, 
região ou acordo internacional aplicável.

O nosso sucesso é alcançado graças a mais de 400 inspetores qualificados em todo o mundo, 
centros técnicos especializados e ferramentas, e soluções digitais especificamente projetadas.

Os serviços regulamentares podem ser agrupados em duas áreas principais:

-     CDG, Carriage of Dangerous Goods, equipamento destinado ao transporte de mercadorias 
perigosas;

-     CSC, Avaliação de acordo com a Convenção Internacional para Contentores Seguros, para 
manter um alto nível de segurança da vida humana no transporte e manuseio de contentores.

Vários regulamentos estão no âmbito do CDG:

-     ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods

      by Road)

-     RID (Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

-     IMDG (International Maritime Code for Dangerous Goods)

-     TPED EU Directiva 2010/35/EU

-     TC – Transporte Canadá

-     US DOT – Departamento dos Transportes dos Estados Unidos

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO INDUSTRIAL



SERVIÇOS REGULAMENTARES CDG

SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

SERVIÇOS REGULAMENTARES CSC

O Bureau Veritas traz a experiência de um líder mundial em inspeções de Contentores-Cisterna.
A maioria dos Contentores-Cisterna presentes no mercado foram inspecionados e certificados 
pelo Bureau Veritas. O Bureau Veritas tem uma capacidade orientada e voltada para o mercado 
com grande flexibilidade para satisfazer uma ampla gama de requisitos de negócios.

As principais atividades são:

-     Certificado de aprovação de tipo ADR / RID / IMDG e certificado de conformidade da Diretiva 
TPED 2010/35 / UE

-     Inspeção inicial de Contentores-Cisterna, Veículos-Cisterna, vagões-cisterna, tanques 
desmontáveis, Contentores, Caixas móveis de tanques, Veículos a bateria e Recipientes de 
Gás de Múltiplos Elementos (MEGCs) de acordo com os regulamentos, códigos e acordos 
relevantes

-     Inspeção periódica de Contentores-Cisterna, Caixas móveis, Contentores-Veículos a bateria e 
Contentores de Gás de Múltiplos Elementos (MEGCs), tanques portáteis, caixas móveis

-     Inspeção periódica de Grandes Recipientes para Granel (GRG), Veículos-Cisterna e 
Vagões-Cisterna

O Bureau Veritas é pioneiro e líder global em certificação e inspeção para diferentes tipos de 
contentores.

O nosso serviço de valor acrescentado e de qualidade de inspeção de 1ª classe têm uma grande 
reputação não apenas em fábricas de contentores, mas também entre proprietários de conten-
tores em diferentes países:

-     Avaliação de conformidade e inspeção inicial de contentores de caixa seca e contentores 
especiais regidos pela Convenção de Contentores Seguros (CSC)

-     Inspeção em serviço para contentores de carga CSC

-     Aprovação de um programa de exame contínuo de recipientes (ACEP)

-     Avaliação de modificação de contentores

Vários padrões e critérios podem ser usados, mediante solicitação do cliente ou outras diretrizes e 
instruções.

Entre os principais serviços voluntários, o Bureau Veritas oferece:

-     Inspeção de limpeza

-     Pré-locação

-     Inspeções em serviço

-     Definir critérios de Aceitação

-     Auditoria de depósitos

Para mais informações, por favor, contacte: 
www.bureauveritas.pt

Ou  indique o seu local de contacto:
 https://group.bureauveritas.com/place-locator

O Bureau Veritas propõe um serviço que realiza inspeções não regulamentares de
Contentores-Cisterna, Caixas Móveis, destinados ao transporte de mercadorias perigosas e
caixas secas.


