
 

Incluem-se informações específicas sobre os estabelecimentos e produtos nos anexos deste certificado. 
A validade e alcance exato abrangidos pelo presente certificado devem ser sempre verificados em info.fsc.org. 
 
FSC™ A000535 | The mark of responsible forestry | www.ic.fsc.org 
 
Este certificado em si não constitui evidência de que um produto fornecido pelo titular do certificado é FSC ™ [ou Madeira Controlada FSC].  
Os produtos disponibilizados, enviados ou vendidos pelo titular do certificado só podem ser considerados abrangidos pelo âmbito de 
aplicação deste certificado quando a declaração FSC necessária é claramente indicada em faturas e documentos de transporte.  
O certificado impresso é de propriedade de NEPCon OÜ e deve ser devolvido a pedido. 

 Laura Terrall Kohler 
Director, NEPCon Assurance 

Filosoofi 31, Tartu 
Estonia 

 
 
 

Pelo presente a NEPCon OÜ confirma que o sistema de Chain of Custody 
da 

VICAIMA - Indústria de Madeiras 
e Derivados S.A. 

Apartado 9 
3730-953 Vale de Cambra 

Aveiro 
Portugal 

 
foi avaliado e certificado em cumprimento dos requisitos das normas de 

FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-40-005 V3-1; FSC-STD-50-001 V2-0 
 

O certificado é válido desde 20-01-2016 até 19-01-2021 
Data desta versão do certificado: 17-04-2019 

 
 

Alcance do certificado 

Tipo de certificado: Individual, Cadeia de Custódia 

 

Código de registo do certificado 

NC-COC-014436 

 

Código de licença de uso da marca FSC 

FSC-C023807 

 

 

 
 

http://info.fsc.org/
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 Anexo A: Alcance do Certificado de Cadeia de Custódia FSC™ NC-COC-014436 

de VICAIMA - Indústria de Madeiras e Derivados S.A. 
(A lista abaixo inclui os produtos manipulados pela rede de Estabelecimentos Participantes) 

Tipos Produto Nome comercial Declarações FSC 

W11.1 
Doors and door frames several species 
(Portas/Aros) 

FSC Mix Credit 
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 Anexo B: Alcance do Certificado de Cadeia de Custódia FSC™ NC-COC-014436 

de VICAIMA - Indústria de Madeiras e Derivados S.A. 
 

No Nome do estabelecimento Endereço Sub-código 

1 
VICAIMA - Indústria de Madeiras 
e Derivados S.A. 

Apartado 9 
3730-953 
Vale de Cambra 
Aveiro 
Portugal 

N/A 

2 VICAIMA warehouse/armazém 

Avenida Mário Brito, Nº3365 
4455-495 
Perafita 
Portugal 

N/A 

 


