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Certifica-se que o Sistema de Gestão da: 

Ghenova Ingenieria, S.L. 

 
 
 

Avda. de San Francisco Javier Nº 20 2ª Planta, 41018 Sevilla, Espanha  

 

  

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

ISO 45001:2018 

 

 

 

Números de Aprovação: ISO 45001 – 0038078 

 
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: 

 

ISO 45001:2018 

Serviços de Engenharia, consultoria, assistência técnica e gerenciamento de obra para projetos do setor naval, industrial, energia 
(incluindo energias renováveis), civil, hídrico e infraestrutura do transporte. Desenho e desenvolvimento de ferramentas e 
programação através de controle numérico para a fabricação de peças aeronáuticas. Desenho de estruturas aeronáuticas. 
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Localização Atividades 

 

GHENOVA INGENIERIA S.L.  

Avda. de San Francisco Javier Nº 20 2ª Planta, 

41018 Sevilla, Espanha 

ISO 45001:2018  

Serviços de Engenharia, consultoria, assistência técnica e 
gerenciamento de obra para projetos do setor naval, 
industrial, energia (incluindo energias renováveis), civil, 
hídrico e infraestrutura do transporte. Desenho e 
desenvolvimento de ferramentas e programação através 
de controle numérico para a fabricação de peças 
aeronáuticas. Desenho de estruturas aeronáuticas.  

 

 
 

GHENOVA TECHNICAL SERVICES, S.L.  

Avda. San Francisco Javier Nº 20 Planta 2,  

41018 Sevilla, Espanha 

ISO 45001:2018  

Serviços de Engenharia, consultoria, assistência técnica e 
gerenciamento de obra para projetos do setor naval, 
industrial, energia (incluindo energias renováveis), civil, 
hídrico e infraestrutura do transporte. Desenho e 
desenvolvimento de ferramentas e programação através 
de controle numérico para a fabricação de peças 
aeronáuticas. Desenho de estruturas aeronáuticas.  

 

 
 

GHENOVA INGENIERIA, S.L.  

Avda. de San Francisco Javier Nº 20 2ª Planta, 

41018 Sevilla, Espanha 

ISO 45001:2018  

Serviços de Engenharia, consultoria, assistência técnica e 
gerenciamento de obra para projetos do setor naval, 
industrial, energia (incluindo energias renováveis), civil, 
hídrico e infraestrutura do transporte. Desenho e 
desenvolvimento de ferramentas e programação através 
de controle numérico para a fabricação de peças 
aeronáuticas. Desenho de estruturas aeronáuticas.  

 

 

 

INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOR, S.L.  

Avda. Esteiro 56-58 entresuelo, 15403 Ferrol, 

A Coruña, Espanha 

ISO 45001:2018  

Serviços de Engenharia, consultoria, assistência técnica e 
gerenciamento de obra para projetos do setor naval, 
industrial, energia (incluindo energias renováveis), civil, 
hídrico e infraestrutura do transporte.  
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Localização Atividades 

GHEIC (Ghenova Energy & Industry Consulting, S.L.)  

Alberto Alcocer, 46-B, Planta 6, Mod. C-D, 

28016 Madrid, Espanha 

ISO 45001:2018  

Serviços de Engenharia, consultoria, assistência técnica e 
gerenciamento de obra para projetos do setor naval, 
industrial, energia (incluindo energias renováveis), civil, 
hídrico e infraestrutura do transporte.  

 

 
 

GHENOVA INGENIERIA, S.L.  

Luis Taboada 15, 2ª planta, 36201 Vigo, 

Pontevedra, Espanha 

ISO 45001:2018  

Serviços de Engenharia, consultoria, assistência técnica e 
gerenciamento de obra para projetos do setor naval, 
industrial, energia (incluindo energias renováveis), civil, 
hídrico e infraestrutura do transporte.  

 

 
 

GHENOVA BRASIL PROJETOS LTDA.  

Rua da Ajuda 35 - 24° andar Centro, Rio de Janeiro, RJ 
20040-000, Brasil  

ISO 45001:2018  

Serviços de Engenharia, consultoria, assistência técnica e 
gerenciamento de obra para projetos do setor naval, 
industrial, energia (incluindo energias renováveis), civil, 
hídrico e infraestrutura do transporte.  

 

 
 

GHENOVA COLOMBIA SAS  

Carrera 26 # 28-25, Oficina 1801-02, 

Edificio Torre del Puerto Manga, Colômbia  

ISO 45001:2018  

Serviços de Engenharia, consultoria, assistência técnica e 
gerenciamento de obra para projetos do setor naval, 
industrial, energia (incluindo energias renováveis), civil, 
hídrico e infraestrutura do transporte.  

 

 

 

GHENOVA INGENIERIA, S.R.L. SUCURSAL BOLIVIA  

Calle J Este, nº120,, Condominio Rolea Center,  

Oficina 2 E Santa Cruz de la Sierra, Bolívia 

ISO 45001:2018  

Serviços de Engenharia, consultoria, assistência técnica e 
gerenciamento de obra para projetos do setor naval, 
industrial, energia (incluindo energias renováveis), civil, 
hídrico e infraestrutura do transporte.  

 

 
 

 

  

  

 


