Certificado
Certificate

NÚMERO 2003/CEP.2141
Number

O Sistema de Gestão da Qualidade da
The Quality Management System of

STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, S.A.
Rua do Entreposto Industrial, 8 - r/ch Esq.
2610-135 AMADORA
PORTUGAL
e nos locais apresentados em anexo
and the sites specified in annex

implementado na prestação de serviços de conceção, comercialização, instalação, monitorização e manutenção de soluções de sistemas eletrónicos de
vigilância e proteção, segurança e vigilância humana de bens móveis e imóveis, em todo o território nacional, cumpre os requisitos da norma
implemented in the design, commercialization, installation, monitorization and maintenance of electronic systems and protection, security and human surveillance services of personal and real property in all national
territory, meets the requirements of the standard

NP EN ISO 9001:2015

Emitido em 2020-12-07
Date of issue

Válido até 2023-12-14
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

Valid until

Certificado
Certificate

NÚMERO 2010/AMB.0502
Number

O Sistema de Gestão Ambiental da
The Environmental Management System of

STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, S.A.
Rua do Entreposto Industrial, 8 - R/ch Esq
2610-135 AMADORA
PORTUGAL
implementado em atividades de gestão e operacionalização de contratos de prestação de serviços de segurança e vigilância humana, desenvolvidas na Sede;
conceção, comercialização, instalação, monitorização e manutenção de soluções eletrónicas de vigilância e proteção, cumpre os requisitos da norma
implemented in the activities of management and operation of contracts for security services and human surveillance, developed at headquarters; design, marketing, installation, monitoring and maintenance of electronic
solutions for the monitoring and protection, meets the requirements of the standard

NP EN ISO 14001:2015

Emitido em 2020-12-07
Date of issue

Válido até 2024-03-18
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

Valid until

Certificado
Certificate

NÚMERO 2011/SST.0313
Number

O Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho da
The Occupational Health and Safety Management System of

STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, S.A.
Rua do Entreposto Industrial, 8 - R/ch Esq.
2610-135 AMADORA
PORTUGAL
implementado em atividades de gestão e operacionalização de contratos de prestação de serviços de segurança e vigilância humana, desenvolvidas na sede;
conceção, comercialização, instalação, monitorização e manutenção de soluções eletrónicas de vigilância e proteção, cumpre os requisitos da norma
implemented in the activities of management and operation of contracts for security services and human surveillance, developed at headquarters; design, marketing, installation, monitoring and maintenance of electronic
solutions for the monitoring and protection, meets the requirements of the standard

ISO 45001:2018

Emitido em 2020-12-07
Date of issue

Válido até 2023-12-04
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

Valid until

