NOTA INFORMATIVA AO CLIENTE

Utilização da sua marca de
aprovação Lloyd’s Register com a
marca de acreditação UKAS

Parabéns pela sua aprovação Lloyd’s Register
Para o ajudar a obter o máximo proveito da sua
concretização, seguem-se as nossas orientações sobre
como e quando utilizar a sua marca de aprovação.
Esta marca mostra que aprovámos o Sistema de Gestão da
sua empresa nos termos definidos pela acreditação United
Kingdom Accreditation Service (UKAS).

Em circunstâncias excecionais, o tamanho poderá ser
reduzido, por exemplo, por razões de limitação de espaço
ou custo, mas as marcas deverão permanecer legíveis e
sem preenchimento.
Fornecemos uma versão CMYK da marca para utilização
em documentos impressos e uma versão RGB da marca
para utilização em ecrã.
Apenas pode reproduzir esta marca numa só cor, a qual
deverá ser a cor predominante da tinta do documento ou
papel timbrado. Apenas pode ser utilizada numa
configuração definida conforme apresentado abaixo.

Utilização inadequada da marca

Utilização da marca
Pode utilizar esta marca na sua publicidade, literatura
publicitária e artigos de papelaria.
A altura mínima do retângulo externo é de 25 mm e a do
retângulo interno é de 20 mm para todos os documentos.
Para documentos A4, a altura máxima do retângulo
externo deverá ser de 37 mm e a do retângulo interno
deverá ser de 30 mm (o que poderá aumentar
proporcionalmente para tamanhos de papel maiores).

Lloyd’s Register

A marca não pode ser utilizada em edifícios da empresa,
bandeiras, veículos ou qualquer outro produto, incluindo
aqueles elaborados para fins promocionais. A marca
refere-se à aprovação do seu sistema de gestão. Por
conseguinte, não pode ser utilizada em qualquer
documento ou embalagem que possa dar a entender que
a Lloyd’s Register (LR) tenha aprovado o produto ou
serviço, incluindo certificados.
A marca apenas deve ser utilizada em relação aos aspetos
do produto ou serviços da sua empresa abrangidos pelo
âmbito da sua aprovação e em relação aos locais
referenciados no seu certificado. Não pode utilizar a marca
UKAS independentemente da marca LR.
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A correta utilização da marca é uma obrigação contratual.
Por conseguinte, qualquer utilização inadequada da
marca, com conhecimento de causa ou por negligência, ou
a ausência de ação por parte de um cliente depois de
notificada a utilização inadequada inocente pode resultar
na retirada do certificado LR. Controlamos a utilização da
marca durante as visitas de acompanhamento e de
renovação do certificado.
Se a aprovação da sua empresa for retirada, deve cessar a
utilização da marca e retirar qualquer material que a
ostente. A utilização contínua da marca nestas
circunstâncias resultará em ações legais interpostas pela
LR.
Alteração da marca
No caso de alteração da marca, informá-lo-emos acerca da
ação a ser empreendida.
Ajuda adicional
Se necessitar de orientações adicionais, contacte o seu
escritório local.
Pode igualmente contactar-nos através do endereço
enquiries@lr.org.

Entrar em contacto

Visite o website www.lrqa.pt para obter mais informações

Lloyd’s Register EMEA
Av. D. Carlos I,
44-6º 1200-649
Lisboa. Portugal

São tomados cuidados para assegurar que toda a informação
T
+351 21 396 4131
fornecida é precisa e atual. No entanto, a
Lloyd’s Register não aceita qualquer responsabilidade 
E LRQA-lisbon@lr.org
por imprecisões ou alterações à informação.
www.lrqa.pt
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