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Area Operations Manager - South Europe 

Emitido por: Lloyd's Register EMEA 

por e em representação da Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
            

 

 
 
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. 
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Avenida D Carlos I, Nº 44 - 6º, 1200-649 Lisbon, Portugal for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, 
Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 
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Certifica-se que o Sistema de Gestão da: 

ADP Fertilizantes, S.A. 

 
 
 

Estrada Nacional 10, Ap. 88, 2615-909 Alverca do Ribatejo, Portugal 

 

  

foi aprovado pelo Lloyd's Register de acordo com as seguintes normas:  

ISO 9001:2015 

 

 

 

Números de Aprovação: ISO 9001 – 00008027 

 
Este certificado só é válido junto com a folha anexa do mesmo número que lista os locais a que esta aprovação é aplicável. 

 

O âmbito desta aprovação é aplicável a: 

 

Desenvolvimento, produção, armazenagem, expedição e comercialização de ácido nítrico a 60%, solução de nitrato de amónio, 
adubos nitricoamoniacais, nitrato de cálcio sal duplo, amónia, adubos líquidos claros e soluções de ureia-nitrato de amónio (32N e 
aditivadas).  Comercialização de amoníaco, ureia e AdBlue. 
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Localização Atividades 

 

ADP Fertilizantes, S.A.  

Estrada Nacional 10, Ap. 88, 2615-909 Alverca do Ribatejo, 
Portugal 

ISO 9001:2015  

Desenvolvimento, produção, armazenagem, expedição e 
comercialização de ácido nítrico a 60%, solução de nitrato 
de amónio, adubos nitricoamoniacais, nitrato de cálcio sal 
duplo, amónia, adubos líquidos claros e soluções de 
ureia-nitrato de amónio (32N e aditivadas).  
Comercialização de amoníaco, ureia e AdBlue. 

 

 
 

ADP Fertilizantes, S.A.  

Parque Industrial da Quimiparque, Apartado 1,  

2836-908 Lavradio, Portugal 

ISO 9001:2015  

Desenvolvimento, produção, armazenagem, expedição e 
comercialização de ácido nítrico a 60%, solução de nitrato 
de amónio, adubos nitricoamoniacais, nitrato de cálcio sal 
duplo, amónia, adubos líquidos claros, solução 32N e 
aditivadas e soluções azotadas. Comercialização de 
amoníaco, ureia e AdBlue. 

 

 
 

SOPAC - Sociedade Produtora de Adubos Compostos, S.A.  

Rua do Rio Mondego, Parque Industrial da Sapec Bay, 
2910-543 Setúbal, Portugal 

ISO 9001:2015  

Produção, armazenagem e expedição de adubos líquidos 
claros. 

 

 

 

  

 

  

  

 


