AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Empresas de Sistemas Fixos de Proteção contra Incêndios e
Extintores com Gases Fluorados com Efeito de Estufa
APSEI - Associação Portuguesa de Segurança
Rua Cooperativa A Sacavenense, n.º 25, C/F
2685-005 Sacavém
Requerimento de candidatura à certificação
Eu,
representante legal da empresa

,

com sede na

,

código postal

-

, localidade

, distrito

, e-mail

, com o telefone n.º
, e identificação fiscal n.º

, com registo na ANEPC n.º

, venho pelo presente requerer a V. Ex.as

que considerem a candidatura da empresa que represento para o exercício das atividades de:
Instalação, manutenção ou assistência técnica de extintores contendo gases fluorados com efeito de
estufa.
Instalação, manutenção ou assistência técnica de sistemas fixos de proteção contra incêndios contendo
gases fluorados com efeito de estufa.
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de novembro, anexando para o efeito os seguintes
documentos:
Declaração de início de atividade (pessoas
singulares) /Certidão emitida pela Conservatória
do Registo Comercial há menos de um ano
ou código de acesso para consulta online da
Certidão Permanente;

Documento comprovativo do cumprimento da NP
4413 (apenas para empresas que intervencionem
extintores);

Declaração de Equipamentos (só para Sistemas
Fixos de Proteção contra Incêndios);

Documento de dados a constar no Site da APSEI;

Declaração de Vínculo Contratual dos Técnicos
Certificados ao abrigo do Decreto-Lei n.º
145/2017;

Documento de identificação fiscal da empresa;

Comprovativo do pagamento.

,

de

de

assinatura legível do representante legal da empresa e
carimbo da empresa
Informação:
Poderá realizar o pagamento por cheque, à ordem de APSEI, ou por transferência bancária para o IBAN PT50 0033 0000 01091480049 16,
do Millennium BCP.
A candidatura só é considerada válida após o envio do comprovativo do pagamento (cheque ou cópia de comprovativo de transferência
bancária), para o e-mail apsei@apsei.org.pt.
A APSEI garante a total confidencialidade dos dados fornecidos, em cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. A
informação disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada exclusivamente para fins diretamente relacionados com o
processo de certificação a que se está a candidatar.
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