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A CERTIFICAÇÃO DEMONSTRA 
O COMPROMISSO DA SUA 
ORGANIZAÇÃO COM A 
EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO 
DO SISTEMA DE GESTÃO E 
MELHORIA CONTÍNUA

Só as melhores empresas 
conseguem ser certificadas pelo 
Bureau Veritas,
que tem uma reputação mundial 
para serviços de especialização e 
certificação. A marca de certificação 
Bureau Veritas significa fiabilidade, 
sustentabilidade e confiança, 
acrescentando valor à sua marca.

Parabéns! Agora que está 
certificado, é livre de usar esta 
marca respeitada e reconhecida 
globalmente como publicidade na 
sua web e estacionário impresso, 
embalagem, veículos, escritório, e 
muito mais. 

Mais do que uma ferramenta para 
mostrar que passou no processo 
de certificação do Bureau Veritas, 
as marcas que fornecemos são 
personalizadas para promover a 
certificação que detém por direito.

NOTA: Qualquer promoção do âmbito 
de certificação deve ser claro, não 
é aceitável qualquer confusão na 
certificação de sistema de gestão e 
certificação de produto/serviço.

As empresas cujo produto/serviço 
seja certificado poderão utilizar a 
marca sobre o produto/ /serviço 
certificado.

AMBIENTE
ISO 14001

QUALIDADE
ISO 9001

SAÚDE & SEGURANÇA
ISO 45001

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL
SA 8000

SEGURANÇA IT
ISO 27001

NORMAS ESPECÍFICAS 
DO SETOR
IATF 16949 (Automóvel),
AS/EN 9100 (Aeroespacial),
ISO 22000 (Alimentar), 
FSC (Silvicultura), etc.
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PERMITA QUE 
SAIBAM QUE
É 
EXCELENTE



RESTRIÇÕES:
• A marca deve estar sempre associada com o nome da empresa certificada (denominação do certificado)
• Só se poderá utilizar a marca associada ao âmbito (atividades e sites) certificado. Isto implica que as empresas que 
não têm todas as atividades e sites certificados (certificação parcial) não podem usar a marca de certificação, exceto se 
for colocado o âmbito de certificação junto à marca (anúncios, impressões, páginas web...)
• As empresas com certificação num sistema de gestão e cujo produto/serviço resulta num documento (relatório, certi-
ficado, etc...) como avaliações de conformidade, auditores, laboratórios, etc, não poderão incluir a marca nesses docu-
mentos, bem como a colocação da marca em ficha produto e especificações técnicas, de modo a não ser confundida 
com a certificação produto/serviço;
• Na certificação de sistemas as marcas de certificação do Bureau Veritas Certification não podem ser aplicadas em 
produtos ou em qualquer embalagem do mesmo. Isto inclui envelopes que contenham o resultado do serviço destinado a 
um cliente (ex: boletim de análises, relatórios de inspeção/consultoria, etc.).

*Este produto foi projetado, desenvolvido ou fabricado sob o sistema de gestão certificado pelo Bureau Veritas segundo a Norma ISO 
9001:2015.

Bureau Veritas Certification certificate number XXXXXXXXXX

COMO E 
ONDE
PODE UTILIZAR AS SUAS 
MARCAS DE CERTIFICAÇÃO?

A sua certificação demonstra a conformidade dos seus sistemas de gestão com os referenciais relevantes: não certifi-
ca atributos de um produto ou serviço específico. Por esse motivo, deve ter cuidado ao usar as marcas de certificação, 
nunca usar uma marca ou fazer referência à sua certificação de forma enganosa que sugira certificação de produto ou 
serviço ou que implique que a certificação se aplica a atividades e locais que estão fora do âmbito da certificação.

ESTA TABELA RESUME AS UTILIZAÇÕES 
PERMITIDAS DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO DO 
BUREAU VERITAS

MARCAS DE CERTIFICAÇÃO DISPONÍVEIS
PARA TODOS OS TIPOS DE CERTIFICAÇÃO

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

No produto ou embalagem primária (display ou retalho)

COM DECLARAÇÃO DE PRODUTO*

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Em caixas maiores, etc. usadas para transporte de 
produtos (embalagens secundárias ou em trânsito)

Em veículos ou estruturas permanentes 
como edifícios para publicidade

Em folhetos, website, em publicidade...

2



DIRETRIZES
PRÁTICAS
PARA UTILIZAÇÃO DA 
MARCA DE CERTIFICAÇÃO

CORES

COR ORIGINAL

A marca do Bureau Veritas Certification é 
impressa em duas cores:

 Pantone 404 C grey Pantone 200 C red

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

PRETO E BRANCO

DIMENSÕES

TAMANHO

A altura mínima do logótipo é de 12 mm.

ZONA DE PROTEÇÃO

Para manter a integridade visual do logótipo, 
deve ser respeitado um espaço mínimo 
(zona de proteção) equivalente a 50% da 
altura do bloco vermelho no logotipo (h).

ISO 18587

BUREAU VERITAS
Certification

50% de h

h
50% 
de h

Altura
mínima:
12 mm

Zona de proteção

QUE INFORMAÇÕES SÃO EVIDÊNCIADAS?

A marca de certificação é adaptada para mostrar o referencial para o qual está certificado (ou seja, ISO 9001, ISO 
14001). Esta é a ÚNICA parte da marca de certificação que é modificável. A marca de certificação pode ser usada com 
ou sem referência ao seu número de certificado (por exemplo, o número que aparece no seu certificado do Bureau 
Veritas que faz referência exclusiva à sua organização).

Nota: As marcas de Certificação estão disponíveis em quatro formatos: jpeg, GIF, EPS e Illustrator.
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SA 8000

BUREAU VERITAS
Certification

PARA UMA CERTIFICAÇÃO PARA MÚLTIPLAS CERTIFICAÇÕES

ISO 9001 
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS 
Certification



COMUNICAÇÃO DIGITAL
DO’S E DON’TS
A COMUNICAÇÃO DIGITAL APRESENTA O 
SEU PRÓPRIO CONJUNTO DE DESAFIOS.  
DISPONIBILIZAMOS REGRAS E 
DIRETRIZES ADICIONAIS PARA O APOIAR

UTILIZAR A MARCA DE 
CERTIFICAÇÃO NO SEU 
WEBSITE

Lembre-se: a sua marca de 
certificação abrange o seu 
sistema de gestão, não dos seus 
produtos. Pode exibir uma marca 
de certificação no website que 
mostre um produto fabricado 
num local certificado, mas poderá 
ser necessário adicionar uma 
declaração de produto. Para 
páginas da web mostrando vários 
produtos, deve ter cuidado para 
que TODOS sejam fabricados por 
sites dentro do seu sistema de 
gestão certificado.

Os sites com programação reativa 
reorganizam o conteúdo numa 
página para facilitar a leitura. 
Deve garantir que a versão do seu 
website:

Não separe o logo da declaração 
de produto

Garantir que a marca de certificação 
mantém a sua altura mínima

Tamanho recomendado: no 
seu website (versão desktop) 
recomendamos que o selo de 
certificação tenha 200 pixels 
(máximo de 250 pixels).

REMETER A SUA CERTIFICAÇÃO 
DO BUREAU VERITAS NAS REDES 
SOCIAIS

As postagens nas redes sociais 
devem ser curtas – mas é preciso 
evitar ser enganoso. Ao falar sobre 
a sua certificação do Bureau Veritas, 
deve sempre identificar o referencial 
específico do sistema de gestão e ser 
preciso:

O nosso Sistema de Certificação 
Ambiental é certificado pela ISO 
14001 pelo Bureau Veritas

O Bureau Veritas deu aos 
nossos produtos o selo verde 
de aprovação!
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AVISO
IMPORTANTE
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COMO PODE O 
BUREAU VERITAS AJUDÁ-LO A 

SE QUISER DIVULGAR A SUA CONQUISTA,
O BUREAU VERITAS PODE AJUDÁ-LO A EXECUTAR 
O SEU PLANO DE AÇÃO

• Podemos ajudar na organização de um evento  
 comemorando a coassinatura do certificado oficial
• Podemos guiá-lo na utilização ideal das marcas de  
 certificação
• Pode emitir um comunicado de imprensa verificado  
 pelo Bureau Veritas.

OFERECEMOS-LHE FORMAS DE COMUNICAR E
DESTACAR A SUA CERTIFICAÇÃO:

• Pode partilhar as suas conquistas num dos nossos   
 seminários de certificação do Bureau Veritas
• Podemos ajudá-lo a desenvolver um estudo de caso ou  
 vídeo e promovê-lo através dos nossos canais de redes 

As normas de acreditação/certificação e os termos e condições prevalecem 
sobre as informações fornecidas neste documento. A utilização da marca de 
certificação é um direito conferido pelo organismo de certificação. Se a sua 
certificação for retirada ou terminada, deve suspender a utilização de todo 
o material publicitário que inclua uma referência à Certificação do Bureau 
Veritas. A utilização correta da marca de certificação é uma obrigação 
contratual e pode ser monitorizada durante as auditorias.

Nota: A marca de certificação Bureau Veritas não pode ser aplicada a relatórios ou certificados de ensaio laboratorial, de calibração ou 
de inspeção.

PROMOVER A SUA 
CERTIFICAÇÃO? 
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BUREAU VERITAS  
LÍDER GLOBAL EM  
CERTIFICAÇÃO

Associamo-nos a clientes de todas as indústrias para abordar os seus desafios de qualidade, saúde 
& segurança, proteção ambiental, risco empresarial e responsabilidade social. A nossa rede global de 
auditores especializados e vasta gama de soluções de auditoria, formação e certificação apoiam-nos 
na otimização do desempenho através da melhoria contínua dos seus processos e sistemas de gestão.

ESCRITÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO  
EM TODO O MUNDO

América

13

Europa

32

África

18

Ásia, Médio Oriente 
& Pacífico

30

comercial@bureauveritas.com



 
Rua Laura Ayres, 3 
1600-510 Lisboa 
www.bureauveritas.pt

CONSTRUÍNDO UM MUNDO 
DE CONFIANÇA 

O Bureau Veritas é uma empresa Business to 
Business to Society, contribuindo para transformar o 
mundo em que vivemos. Líderes mundiais em testes, 
inspeção, certificação e serviços técnicos, ajudamos 
clientes de todas as indústrias a enfrentar desafios de 
qualidade, saúde & segurança, proteção ambiental e 
responsabilidade social.

CERTIFICAÇÃO PARA 
MELHORIA CONTÍNUA 
O Bureau Veritas é um dos principais organismos de 
certificação do mundo. Apoiamos clientes em todos 
os continentes a melhorar continuamente os seus 
sistemas de gestão e desempenho organizacional, 
para mitigar o risco, alcançar a conformidade, 
aumentar confiança das partes interessadas e 
alcançar a excelência.


