
O SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO 
INDEPENDENTE PARA A PRODUÇÃO 
TRANSPARENTE E SUSTENTÁVEL 
DE TÊXTEIS E COURO. 
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A IDEIA DE UM MUNDO MELHOR.

IDEIA

Consumidores e ONGs
pretendem não só têxteis e artigos de couro de 
alta qualidade e inofensivos para a saúde, como 
também esperam cada vez mais uma produção 
ecológica e socialmente aceitável. Por isso, a 
OEKO-TEX® desenvolveu o STeP - Sustainable 
Textile & Leather Production.

O objetivo
deste sistema de certificação modular é o da 
implementação permanente de processos de 
produção ecológicos, melhoria da segurança no 
trabalho e promoção de condições de trabalho 
socialmente aceitáveis em empresas ao longo 

de toda a cadeia de abastecimento. A atualização 
regular dos critérios STeP, permite que as em-
presas certificadas melhorem continuamente os 
respetivos desempenho ambiental e responsabi-
lidade social, a fim de obter uma ótima posição 
competitiva no mercado.   

O pré-requisito para a certificação STeP
implica o cumprimento de requisitos mínimos em 
seis diferentes áreas da empresa.
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www.oeko-tex.com

Marcas e retalhistas 
o STeP permite a procura, a nível mundial, de forne-
cedores adequados que satisfaçam as suas exigên-
cias em termos de proteção ambiental e responsa-
bilidade social. Isto permite-lhe documentar o seu
compromisso comum sustentável em conjunto com 
a cadeia de abastecimento de forma compreensível 
e contínua para com o consumidor final.

Produtores de têxteis e couro
podem tornar os seus processos de produção 
muito mais eficientes com base na certificação 
STeP. O nosso sistema ajuda-o a determinar o seu 
posicionamento em relação à sustentabilidade e 
a identificar áreas de melhoria. A comprovação 
independente das condições de produção susten-
tável também proporciona um reforço na imagem, 
favorecendo o acesso a novos mercados e melho-
rando a relação com os fornecedores.

Autonomia

Uniformidade 
mundial

Perícia e 
experiência

Rastreabilidade

Credibilidade

QUE VANTAGENS OFERECE O STeP by OEKO-TEX®?

VANTAGENS



O STeP by OEKO-TEX® TRATA DO DESEMPENHO DE
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO PARA TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO.

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

NA PRODUÇÃO TÊXTIL.

Fiação a seco e por via húmida, torção  
e processos relacionados

Tecelagem, tricotagem/materiais  
não-tecido, produção de não-tecidos  
e processos relacionados

Tratamento preliminar, tingimento,  
estampagem, acabamento e processos 
relacionados

Confeção de  
produtos têxteis

Fabrico de acessórios (p. ex.,  
fechos de correr, botões, etiquetas)

Produção de espumas  
e colchões

Centro logístico  
para têxteis

Outros (p. ex., produção de  
fibras não agrícolas))

NO PROCESSAMENTO DE COURO.

Oficina de água
Recurtume, tingimento, 
lubrificação

Centro logístico para  
produtos de couro 

Acabamento  
de curtumes  

Curtume

Confeção de  
produtos intermédios  
e finais de couro

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO.
OS SEGUINTES PASSOS SÃO NECESSÁRIOS PARA UMA CERTIFICAÇÃO STeP.
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PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO. 
Formulário de inscrição na  
website OEKO-TEX®

FERRAMENTA DE  
AVALIAÇÃO ONLINE. 
Questionário eletrónico online

ANÁLISE E AVALIAÇÃO. 
Avaliação por auditores STeP 
qualificados do OEKO-TEX®

AUDITORIA NO LOCAL. 
O auditor STeP verifica  
os dados da ferramenta  
de avaliação

AVALIAÇÃO. 
Medidas corretivas e apoio 
através do auditor STeP

CERTIFICADO E  
RELATÓRIO FINAL. 
O OEKO-TEX® elabora um  
relatório final detalhado

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO CERTIFICAÇÃO

O STeP by OEKO-TEX® permite  
uma visão holística das condições  
de produção sob o ponto de vista  
sustentável.

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO.
OS SEGUINTES PASSOS SÃO NECESSÁRIOS PARA UMA CERTIFICAÇÃO STeP.
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https://www.facebook.com/oekotex/
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