
O RÓTULO RASTREÁVEL PARA CADEIAS 
DE ABASTECIMENTO TRANSPARENTES
E PRODUTOS TÊXTEIS E DE COURO
SUSTENTÁVEIS.
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O RÓTULO QUE O AJUDA NO SEU CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE.

VANTAGENS

Os consumidores e as ONGs têm um interesse 
crescente em produtos têxteis e de couro que são 
seguros para a saúde humana e socialmente respon-
sáveis. Cada vez mais, exigem provas credíveis de 
responsabilidade do produto por parte das empresas 

têxteis e de couro ao longo de toda a cadeia de valor. 
Um rótulo MADE IN GREEN by OEKO-TEX® garante, 
portanto, um ótimo posicionamento ao nível da con-
corrência global:

A rastreabilidade e a  
transparência das cadeias de 
fornecimento permitem que os 
consumidores tomem decisões  
de compra informadas

A responsabilidade social é 
garantida através de salários 
e horários de trabalho justos e 
segurança no local de trabalho

A sustentabilidade nos 
processos e no fornecimento é 
assegurada através da otimização 
da gestão de produtos químicos e 
da qualidade das águas residuais

A segurança do produto e do 
consumidor é assegurada atra-
vés de testes quanto à presença 
de substâncias nocivas
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MADE IN GREEN by 

 OEKO-TEX® 

VERIFIQUE E 
COMPARE 

sustainabilitymap.org

www.oeko-tex.com

O MADE IN GREEN by OEKO-TEX® CONFERE TRANSPARÊNCIA AO TORNAR 
AS CADEIAS DE FORNECIMENTO RASTREÁVEIS.

TRANSPARÊNCIA

Cada artigo distinguido com o rótulo MADE IN 
GREEN by OEKO-TEX® pode ser rastreado de forma 
transparente através de um ID de produto único ou 
código QR.
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PROCESSO
PROCEDIMENTO PARA A CRIAÇÃO DE UM RÓTULO MADE IN GREEN.

REGISTO. 
Registo e acesso à plataforma 
myOEKO-TEX®

LIGAÇÃO. 
Pesquisa de fornecedores e envio 
do pedido aos fornecedores para 
validação e ligação

DEFINIÇÃO DO ARTIGO. 
Definição do artigo e respetivos 
componentes

PREPARAÇÃO DO RÓTULO. 
Criação, finalização e 
"download" do rótulo 
MADE IN GREEN

ROTULAGEM. 
Identifique o artigo com o 
rótulo MADE IN GREEN

É este o aspeto que o rótulo MADE IN GREEN by OEKO-TEX® deve ter.

ID de produto (individual) e 
instituto responsável

Logótipo

Código QR (opcional)

Compromisso e  
endereço Web
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Convide os seus fornecedores para a plataforma 
myOEKO-TEX® e visualize toda a sua cadeia de 
fornecimento desde a matéria-prima até à loja. 
Crie o seu rótulo MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 
ao selecionar os fornecedores relevantes para o seu 

artigo rotulado. Pode fazer "download" dos rótulos 
MADE IN GREEN by OEKO-TEX® em vários idiomas, 
formatos e tipos de ficheiro a partir da plataforma 
myOEKO-TEX®.

PROCESSO CONFIGURAÇÃO
LIGUE-SE AOS SEUS FORNECEDORES E DEFINA OS SEUS ARTIGOS.

Golf Fashion 
ALEMANHA

K T Kahn
ÍNDIA

Fiação 
CHINA

Tecelagem 
ÍNDIA

Produtos 
Químicos
EUA

Tingimento
PORTUGAL

Fabrico
CHINA

Instalação 
Vertical 
CHINA

Algodão 
CHINA

Fabrico 
ALEMANHA

Logística 
ALEMANHA

South Sourcing
ÍNDIA

People Apparel CD
CHINA

Southern Cross 
Textile Industry
INDONÉSIA



www.oeko-tex.com

@OEKO_TEX_Int /company/oeko-tex-internationalSiga-nos em: /oekotex /oeko_tex /OEKO-TEX_Official
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https://www.facebook.com/oekotex/
https://twitter.com/OEKO_TEX_Int
https://ch.linkedin.com/company/oeko-tex
https://www.instagram.com/oeko_tex/
https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzIxMjkzNTA3Nw==&scene=124#wechat_redirect



