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Data inicial da certificaçao:
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Certificado de Aprovação
Certifica-se que o Sistema de gestão de Segurança Alimentaria da:

COCA-COLA EUROPEAN
PARTNERS IBERIA, S.L.U.
Quinta da Salmoura, Cabanas, 2929-509 Azeitão, Portugal
foi avaliado pelo Lloyd´s Register e está em conformidade com os requisitos de:

Food Safety System Certification 22000, FSSC 22000
Esquema de Certificação para o Sistema de Segurança Alimentária incluindo:
ISO22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 e requisitos adicionais da FSSC 22000 (versión 5.1)
Food Chain (Sub) Category: CIV

Números de aprovação: FSSC 22000 – 0037429
O âmbito desta aprovação é aplicável a:
Produção de bebidas refrescantes e outras não alcoólicas, carbonatadas, não carbonatadas e sumos, em embalagem de
vidro retornavel e não retornavel, PET, lata, BIB e tanquetas; desde a recepção de matérias-primas até à saída do produto
final do armazém, na unidade fabril de Cabanas. Esta auditoria incluiu os seguintes FSMS processos centrais geridos por
(Coca-Cola European Partners Iberia S.L.U., Ribera del Loira, 20-22, 2ª planta, 28042 Madrid, Espanha): departamento de
qualidade central, gestão da mudança, compras, RH e gestão de incidentes.

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U.
por e em representação da: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

The authenticity can be verified in the FSSC22000 database of Certified Organizations available on www.fssc22000.com.
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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