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A Intertek é um organismo
de certificação acreditado
pela Textile Exchange para
certificar as normas OCS, GRS,
RCS e CCS que visam incentivar
a Indústria Têxtil a utilizar
materiais reciclados, orgânicos
e/ou preferenciais para reduzir
o impacto causado pela sua
produção.

Os consumidores de hoje
estão a tornar-se mais
conscientes da importância
da sustentabilidade dos
produtos que compram.
Empresas de todas as
dimensões estão a dar um
passo em frente na procura
por produtos sustentáveis.
As marcas globais estão
a usar a sua influência,
assumindo compromissos
e incentivando a inovação
na utilização de materiais
sustentáveis ao longo da
sua cadeia de valor. Neste
contexto, os fornecedores
e fabricantes procuram
diferenciar-se no mercado
global através de uma
certificação independente
dos seus materiais
e de alegações de
sustentabilidade dos seus
produtos.
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Textile Exchange
A Textile Exchange é uma organização
sem fins lucrativos que tem como objetivo
promover uma transformação da Indústria
Têxtil global para uma produção de têxteis
com fibras e materiais preferenciais que
reduzirão as emissões de CO2 em 45%
até 2030. Procura ainda promover maior
integridade corporativa e a incorporação de
padrões sustentáveis no modelo de negócios
das empresas.
A Textile Exchange identifica e partilha
as melhores práticas relacionadas com
materiais, transformação, rastreabilidade e
vida útil do produto para reduzir o impacto da
Indústria Têxtil na água, solo, ar e população
humana a nível mundial. A Textile Exchange
fornece os conhecimentos e ferramentas
que a indústria precisa para fazer melhorias
significativas em três áreas principais: fibras e
materiais, integridade e referenciais, e rede de
abastecimento.
A Intertek está acreditada a nível global para
fornecer a certificação independente de
terceira parte para os referenciais da Textile
Exchange, assim como para a norma Global
Organic Textile Standard (GOTS).

Certificação Global Recycled Standard
(GRS) & Certificación Recycled Claim
Standard (RCS)
Os referenciais normativos Certificação
Global Recycled Standard (GRS) e Recycled
Claim Standard (RCS) são internacionais,
voluntários e estabelecem os requisitos para
a certificação dos materiais reciclados e a
cadeia de custódia por um organismo terceiro,
como a Intertek. Ambas as normas visam
aumentar a utilização de materiais reciclados
em produtos e reduzir/eliminar os impactos
causados pela produção.
Os Benefícios das Certificações GRS e
RCS:
• V
 erificar o material reciclado, cumprindo
as definições ISO de reciclado. São aceites
materiais pré-consumo e pós-consumo.
• P
 rodução responsável cumprindo
os requisitos sociais e ambientais. A
utilização de produtos químicos nocivos
não é permitida nos produtos GRS.
• C
 adeia de custódia, para garantir a
rastreabilidade do material reciclado é
mantida: do reciclador ao produto final.
• C
 ertificação credível uma vez que o
organismo de certificação como a

Intertek audita todos os elos da cadeia
de fornecimento. eslabón de la cadena de
suministro.
• C
 omunicação de confiança uma vez que
os produtos que satisfazem todos os
requisitos podem apresentar os logótipos
RCS ou GRS.
• P
 articipação das partes interessadas,
porque o RCS e o GRS são geridos com
a entrada de recicladores, distribuidores,
marcas e fornecedores de todo o mundo..

Certificação Content Claim Standard
(CCS)
É um referêncial internacional voluntário que
estabelece os requisitos para a certificação
da cadeia de custódia de terceiros.
O objetivo da norma CCS é assegurar a
exatidão das alegações sobre o conteúdo
ou matéria-prima utilizados num produto
final. Este referencial sustenta todas as
normas da Textile Exchange e assegura a
integridade da cadeia de custódia desde
a matéria-prima ao produto acabado. O
objetivo da cadeia de custódia é preservar
a identidade dos materiais certificados e
acompanhar os seus movimentos ao longo
da cadeia de abastecimentoaté ao produto
final. A Intertek, empresa acreditada pela
Textile Exchange para certificar a norma
Content Claim Standard (CCS), ajuda-o a
obter a certificação de forma transparente,
consistente e independente através de:
• Certificado de Âmbito (SC) –

documento emitido pelo organismo
de certificação que lista produtos,
processos de fabrico e atividades
de marketing e certifica que uma
organização está qualificada para
produzir bens de acordo com uma norma.
Válido por 1 ano a partir da data de
emissão.
• Certificado de Transação (TC) –
documento emitido pelo organismo
de certificação que certifica que os
produtos vendidos por uma organização
certificada a outra correspondem a uma
determinada norma. As organizações
certificadas que adquirem material
reciclado devem receber um TC válido
para todos os produtos certificados
adquiridos.
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Certificação Global Organic Textiles
Standard (GOTS)
Global Organic Textiles Standard (GOTS)
é a principal norma de transformação
mundial para produtos têxteis feitos a
partir de fibras orgânicas. A norma define
critérios ambientais e sociais elevados na
transformação e fabrico de têxteis orgânicos
na cadeia de abastecimento. O referencial
GOTS foi estabelecido com o objetivo
de harmonizar estas normas que foram
reconhecidas internacionalmente. O GOTS
é apoiado por conselhos e contributos de
especialistas e organizações internacionais
regularmente envolvidas em atualizações
regulamentares. O GOTS estabelece o ponto
de referência para a compreensão comum da
comunidade internacional sobre sistemas de
produção amigos do ambiente e socialmente
responsáveis na Indústria Têxtil orgânica.
A Intertek, acreditada pela ANSI National
Accreditation Board), está aprovada para
certificar os seguintes âmbitos:
•	
Operações de fabrico e processamento
têxtil mecânico e seus produtos;
•	
Operações de processos húmidos e
acabamento e seus produtos;
•	
Operações comerciais e seus produtos.
Os benifícios da Certificação GOTS:
•	
Produtos com o logótipo GOTS transmitem
a garantia credível da origem orgânica do
produto, bem como do seu processamento
responsável a nível ambiental e social;
•	
Toda a cadeia de fornecimento orgânico
está abrangida, desde a colheita até à
produção e comercialização, oferecendo
garantias credíveis aos consumidores finais;
•	
Verificação independente através de um
Organismo Certificador de terceira parte;
•	
Ferramenta de gestão de riscos para os
compradores;

dos funcionários, uma vez que os
Critérios Sociais e o Comportamento
Empresarial Ético são pré-requisitos
essenciais e asseguram práticas comerciais
responsáveis; Os acessórios são testados
para pesquisa de resíduos de substâncias
perigosas, na sequência da Lista de
Substâncias Restritas, RSL (do Inglês
Restricted Substances List);
•	
Os produtos GOTS cumprem com
parâmetros de qualidade técnica, tais como
“colourfastness”, encolhimento, etc;
•	
Uma variedade de produtos podem ser
Certificados para o GOTS, tais como
vestuário, têxteis-lar, colchões, produtos
combinados (como mobília, berços de bebé,
etc.), produtos de higiene pessoal (como
fraldas, higiene feminina, auriculares) e
têxteis em contacto com os alimentos.

Intertek SourceClear
A SouceClear é uma plataforma criada
pela Intertek que gere e certifica
produtos e dados materiais, bem como
transações comerciais através de vários
participantes na cadeia de fornecimento,
proporcionando assim rastreabilidade a
fornecedores, fabricantes, retalhistas e
marcas globais. A SourceClear permite
que as organizações validem os seus
compromissos sustentáveis, bem como as
suas boas práticas ambientais e sociais
onde o produto é fabricado, ajudando os
consumidores a fazer melhores escolhas
que apoiem um futuro sustentável.

Como cliente da paltaforma SourceClear,
a sua organização obterá os seguintes
benefícios:
•	
Visibilidade das instalações,
subcontratados e parceiros de negócios
no âmbito da certificação
•	
Rasteabilidade de produtos e materiais
com verificação do conteúdo reciclado,
orgânico.
•	
Processo eficiente de gestão de
certificação e transações mais rápidas
(Certificado de Âmbito e Certificado de
Transação)
•	
Distribuição segura de certificação
autêntica e verificável com os clientes
•	
Suporte técnico e orientações através
do processo de certificação
•	
Garantia que a certificação é válida
e aprovada graças a lembretes e
processos de renovação pela Intertek
•	
Posicionamento da sua empresa como
um parceiro de negócios verificado e
confiável para os seus clientes globais.

Os peritos da Intertek fornecem
certificação independente de instalações
e materiais de acordo com as normas
Recycled Claim Standard (RCS), Global
Recycled Standard (GRS), Content Claim
Standard (CCS) e Global Organic Textiles
Standard (GOTS).

•	
Proteção da saúde, segurança e direitos
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Intertek Portugal
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+351 70 701 00 49
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