
A CERTIFICAÇÃO INDEPENDENTE  
PARA PRODUTOS QUÍMICOS, 
CORANTES E EXCIPIENTES.



PARA UMA GESTÃO RESPONSÁVEL DE PRODUTOS QUÍMICOS.

IDEIA

Uma produção responsável de têxteis e couro 
evita a utilização de substâncias nocivas para 
o meio ambiente e para a saúde. Por isso, a 
Associação OEKO-TEX® desenvolveu a certifi-
cação ECO PASSPORT, que apoia as empresas 
na seleção de produtos químicos inofensivos em 
termos humanos e ecológicos.

ECO PASSPORT DA OEKO-TEX® oferece às empresas:

› Uma ferramenta independente, para testar  
 produtos químicos para apoiar uma indústria  
 química mais ecológica.

›	 Uma plataforma abrangente para analisar a con 
 formidade com as MRSL e as RSL.

›	 Processos de avaliação transparentes e de fácil  
 compreensão.

›	 Integração simples noutras certificações  
 OEKO-TEX® como STANDARD 100, LEATHER  
 STANDARD e STeP.
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QUE VANTAGENS OFERECE O ECO PASSPORT by OEKO-TEX®?

VANTAGENS

A comparação à luz do cumprimento dos requisi-
tos para substâncias que suscitam grandes preo-
cupações na lista candidata REACH, bem como 
o OEKO-TEX® RSL e a MRSL, disponibilizam-lhe 
um programa de ensaios económico. A avaliação 
independente de dados e o ensaio analítico per-
mitem-lhe criar um elevado nível de confiança e 
promover o valor de marketing dos seus produtos.

Além disso, tem a oportunidade de colocar em 
foco os seus produtos químicos têxteis e de couro 
certificados perante mais de 14.000 utilizadores 
da guia de compras do OEKO-TEX® como ex-

pressão de uma abordagem eficiente, credível e 
sustentável ao aprovisionamento.

A certificação ECO PASSPORT, incluindo a audito-
ria, é reconhecida pela Organização ZDHC como 
“MRSL Conformance Indicator Level 3”. Uma 
auto-avaliação garante o nível de conformidade 
2 da ZDHC. O rastreio dos números CAS e a veri-
ficação analítica atingem o nível de conformidade 
1 da ZDHC. A conformidade MRSL, como defini-
da na mais recente versão do programa ZDHC 
MRSL, está totalmente abrangida no processo de 
certificação da ECO PASSPORT.

REFORÇO DO PROCESSO E DA SEGURANÇA DOS PRODUTOS EM TODOS OS  
NÍVEIS DA CADEIA DE VALOR

ESTRATÉGIA DE VALIDAÇÃO COMPLETA E HOLÍSTICA DE UM PRODUTO QUÍMICO PARA 
AUMENTAR A SEGURANÇA NA CADEIA DE PRODUÇÃO 

ABORDAGEM GLOBAL SOBRE A GESTÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

INTEGRAÇÃO
www.oeko-tex.com



OS GRUPOS-ALVO.

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® PROMOVE PRODUTOS QUÍMICOS MELHORES.

www.oeko-tex.com

DETALHES

› Fabricantes de produtos químicos têxteis 
 que pretendam demonstrar que os seus  
 produtos químicos podem ser utilizados na   
 produção sustentável de têxteis otimizados  
 em termos humanos e ecológicos. 

› Comerciantes e empresas de distribuição 
 que comercializam produtos químicos têxteis,  
 corantes e excipientes e que pretendam utilizar  
 o certificado ECO PASSPORT como ferramenta  
 de marketing.

› Fornecedores de marcas e retalhista 
 que utilizam produtos químicos têxteis ou  
 projetam produtos têxteis e, nesse processo,  
 pretendam cumprir as disposições legais, assim  
 como iniciativas do setor e campanhas de ONGs.

› A guia de compras lista os produtos químicos  
 positivos

›	 As instalações de produção compram  
 produtos químicos melhores

›	 Os produtos/o ambiente são  
 influenciados positivamen
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DETALHES

Nota 
O rastreio dos números CAS e a verifi-
cação analítica são obrigatórios para a 
obtenção do certificado ECO PASSPORT 
do OEKO-TEX®. A auto-avaliação e a 
auditoria são opcionais e são realizadas 
a pedido do cliente. Os produtos, que 
cumpram os requisitos, serão certificados 
em conformidade.

CERTIFICAÇÃO
PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO EM VÁRIAS FASES.

RASTREIO DOS NÚMEROS CAS. 
Comparação do componentes dos 
produtos com a lista de produtos 
químicos relevantes (RSL) do ECO 
PASSPORT através de uma triagem 
de números CAS

VERIFICAÇÃO ANALÍTICA. 
Ensaio analítico nos laboratórios 
do OEKO-TEX® para garantir 
que os produtos certificados po-
derão ser utilizados na produção 
sustentável

OPCIONAL: AUTO-AVALIAÇÃO  
E AUDITORIA. 
Verificação de medidas de  
responsabilização de produtos 
em relação a condições de 
trabalho e gestão ambiental

CERTIFICADO E RELATÓRIO. 
OEKO-TEX® elabora um relatório 
final detalhado e uma lista de 
produtos abrangidos pelo certifi-
cado. O certificado tem a validade 
de um ano

RASTREIO DOS NÚMEROS CAS 

VERIFICAÇÃO ANALÍTICA

AUTO-AVALIAÇÃO E AUDITORIA

CERTIFICADO



www.oeko-tex.com
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https://www.oeko-tex.com/en/
https://www.facebook.com/oekotex/
https://twitter.com/OEKO_TEX_Int
https://www.linkedin.com/company/oeko-tex

