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A nossa indústria está a enfrentar um problema de falta de 
confiança. Após décadas de loucura impulsionada pelo 
modelo “fast fashion” e pela deslocalização, estamos a 
começar a ganhar juízo. Os consumidores estão à procura de 
alternativas e a maioria dos agentes da indústria estão a tentar 
reinventar-se. 

Se estiver a ler isto, significa que trabalha para uma empresa 
que já se encontra na vanguarda das iniciativas de 
sustentabilidade. 

Um dos desafios para a sua empresa é provavelmente fazer 
com que os seus consumidores apreciem os seus esforços 
ambientais e sociais, para competir com o ruidoso 
“greenwashing” dos seus concorrentes.
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Certificação para produtos de moda sustentável

Avaliação por terceiros acreditados

Abrange a protecção ambiental, os direitos dos 
trabalhadores e a saúde dos consumidores

Imagem atractiva para marcas e consumidores 
finais

Logotipo externo para maior visibilidade de produtos 
sustentáveis (opcional)

Código QR com informação de rastreabilidade 

Processo de certificação inteligente: mais fiável e 
mais rápido

SANE -  O CONCEITO
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SANE - RESUMO DOS REQUISITOS 
Os requisitos SANE baseiam-se nas melhores práticas ambientais e sociais da indústria, tendo 
simultaneamente em conta a viabilidade e rentabilidade para marcas de moda pequenas e grandes. 

MEIO AMBIENTE 

Para ser certificada, uma peça de vestuário 
deve ser feita de 90% de material ecológico. 
Ver a Lista de "Materiais Aprovados" SANE .

Todas as águas residuais devem ser 
tratadas antes da descarga.

SAÚDE DOS CONSUMIDORES

Para ser certificada, uma peça de vestuário 
deve estar livre de SUBSTÂNCIAS 
PERIGOSAS.

DIREITOS DOS TRABALHADORES

Todos os artigos de vestuário certificados 
devem ter sido fabricados em fábricas que:
     Cumpram as CONVENÇÕES da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho).
      Paguem aos trabalhadores um salário 
mínimo vital.

TRANSPARÊNCIA

As marcas de moda que desejem obter a 
certificação dos seus produtos devem 
conhecer e poder divulgar todos os 
FORNECEDORES e SUB-FORNECEDORES 
envolvidos na produção. 

ENLACE SANE STANDARD 
COMPLETO
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https://sane-standard.com/approved-material-list/
https://sane-standard.com/wp-content/uploads/2022/05/SANE-STANDARD-V.2-16.05.2022.pdf


RECONHECIMENTO DAS NORMAS EXISTENTES

Requisito SANE Normas aprovadas

1.1 Utilização de Material Aprovado Ver lista de material aprovado

2.1 Conteúdo químico Blue sign, GOTS, REACH compliance, Green Screen®, ECO PASSPORT by OEKO-TEX®, GRS, EU 
Ecolabel, Cradle to Cradle - Textiles - Platinum, Nordic Swan

2.2 Águas residuais Blue sign, GOTS, REACH compliance, Green Screen®, ECO PASSPORT by OEKO-TEX®, GRS, EU 
Ecolabel, Cradle to Cradle - Textiles - Platinum, Nordic Swan

3.1 Remuneração do trabalhador decente SAI/SA8000; Fairtrade Textile Standard; Fair Wear Foundation; Fair Labor Association; Oeko-tex Made In 
Green; GOTS; WFTO

3.2 Pagamento de um salário mínimo vital FAIR WAGE Certified 

3.1 Condições de trabalho decentes SAI/SA8000; Fairtrade Textile Standard; Fair Wear Foundation; Fair Labor Association; Oeko-tex Made In 
Green; GOTS; WFTO

Para evitar uma dupla auditoria desnecessária, a SANE reconhece a seguinte certificação para os requisitos abaixo indicados. Se 
uma unidade de produção já possuir um certificado válido, não precisará de ser auditada contra este requisito.  

https://sane-standard.com/approved-material-list/


PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO SANE 
O objectivo da SANE é estabelecer um processo de certificação fiável, compreensível, rápido e tão 
barato quanto possível. 

Preencher o PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO. A SANE enviar-lhe-á a lista de certificadores autorizados de 
terceiros. Os auditores fornecer-lhe-ão um plano de auditoria.

AUDITORIA DE TERCEIROS

Organizar a auditoria com um certificador autorizado. A auditoria pode ser no local, virtual, ou avaliada por 
documentação, dependendo das especificidades do produto e das instalações.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Uma vez certificada a unidade de produção, os detalhes e a composição dos produtos devem ser validados 
pela SANE através da sua plataforma em linha e os custos da etiqueta de certificação SANE devem ser 
liquidados para que o produto seja totalmente certificado.

SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO
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https://sane-standard.com/certification-request/


CUSTO DA CERTIFICAÇÃO
CUSTO DA AUDITORIA

O custo da auditoria é fixado pelo organismo de certificação. Este 
dependerá da localização e do tamanho da unidade de produção. 
Em alguns casos, as unidades com certificações existentes reconhecidas 
podem ser auditadas em linha, o que reduzirá o custo da auditoria. 
Custo estimado por unidade: 300 a 2500 euros

CUSTO DE SANE
Os Certificados de Produto SANE são entregues após o pagamento das 
respectivas etiquetas de certificação.
As etiquetas de certificação SANE são impressas com um número de 
certificado de produto único e código QR e são fornecidas exclusivamente 
pela SANE.
O custo das etiquetas de Certificação SANE depende do volume de 
encomendas. 
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PORQUÊ OUTRA CERTIFICAÇÃO?

REQUISITOS SOCIAIS MAIS ELEVADOS
Verificação do pagamento de um Salário Mínimo vital para o 

trabalhador, que não existe noutras certificações.

FOCO NO CONSUMIDOR
A imagem da SANE foi concebida para 

satisfazer as expectativas do cliente final.

MENSAGEM LIMPA
Os consumidores podem ver imediatamente do 

que se trata a certificação.

ABORDAGEM HOLÍSTICA
1 certificação = ambiental, social e de 

saúde do consumidor

INTERNACIONAL 
SANE visa a produção em economias emergentes, bem como em 
países com níveis mais elevados de regulamentação e de rendimento.

INCLUI TODOS OS MATERIAIS SUSTENTÁVEIS
29 tipos diferentes de fibras aprovadas pela SANE (recicladas, 
recicláveis, orgânicas, ...)

PARA MARCAS PEQUENAS OU GRANDES 
Os custos de certificação são concebidos para satisfazer os 
constrangimentos das pequenas e grandes marcas. 

NO GREENWASHING
A iniciativa SANE nasceu de uma intenção honesta de promover a 
moda sustentável. É financeiramente independente e focalizada no 
impacto.

PRODUTO-BASED
SANE certifica produtos, não marcas

REQUIREMENTS

vs

POSITIO
NIN

G

COMPATÍVEL COM A MODA
A imagem da SANE foi concebida para satisfazer as 

exigências estéticas da moda.

FOUNDATION

AUDITORIA DE TERCEIROS
Está a ser realizada uma auditoria credível e não 
apenas uma taxa anual de adesão.

VISÍVEL
SANE visa acrescentar valor ao vestuário sustentável 

através de um logótipo de certificação externa (opcional).

RECONHECIMENTO DE OUTRAS NORMAS 
SANE evita auditorias desnecessárias e dispendiosas e 
reconhece outras certificações credíveis
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PLANO DE COMUNICAÇÃO DE SANE

PR INDÚSTRIA
Com produtos certificados. Dirigido à indústria 

da moda, organizações interessadas na 
sustentabilidade e no mundo empresarial. FEIRAS E EVENTOS

Produtos certificados em foco
(por exemplo: Copenhagen Fashion Summit, Who's Next, Neonyt ).

PÁGINAS PRODUTOS EM 
SANE-STANDARD.COM

Informações sobre produtos + 
historias de produtos + link "clique 

para comprar" para o site das marcas

COLABORAÇÃO MÉDIA
Artigo que promove produtos certificados 

em sustainyourstyle.com (média de 80.000 
visitantes únicos/mês) + boletim 

informativo + redes sociais

CONTEÚDO SANE 
Social ou CRM com produtos 

certificados: vídeos, fotos, 
histórias de marcas, etc.

PR MAINSTREAM 
Apresentar produtos certificados e as suas 
marcas. Visando os meios/influenciadores 
de moda B2C e os principais meios de 
comunicação social.

PLATAFORMAS DE VENDA
Parceria com as principais plataformas 
de venda para integrar "SANE" como um 
filtro de produtos

PROMO REDES SOCIAIS
Promoção da SANE e de produtos 
certificados nas redes sociais

CONTEÚDO CO-BRANDED 
Parceria com plataformas/produtores de 
conteúdos (Vice, Netflix, Arte, etc...) em 
documentários e/ou shows.

EVENTOS SANE 
Palestras, desfiles de moda, lojas 
pop-up, masterclasses.

MAINSTREAM

INDÚSTRIA

CO-BRANDING
SANE promove os produtos certificados e 
as marcas que os vendem em  todos os 

meios de comunicação.

YOUR 
BRAND

ROADMAP 

2022 - SET-UP

Páginas de produtos em 
sane-standard.com 
Colaboração Média (Sustain 
your style)

2023 - ARRANQUE
+ Feiras e eventos
+ Plataformas de venda
+ PR Indústria
+ conteúdos SANE

2024 - RUN

+ Eventos SANE 
+ Conteúdo Co-branded 
+ Promo redes sociais 
+ PP Mainstream 
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PRODUTOS CERTIFICADOS NO WEBSITE DE SANE
PÁGINA MARCAS PÁGINA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO

10



BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO DE 
UMA UNIDADE DE PRODUÇÃO
Ser um dos fabricantes pioneiros a aderir ao movimento SANE é 
uma oportunidade única.

SANE = 1 certificação, 1 auditoria que engloba todos os requisitos  
de marcas e consumidores: ambientais, sociais, saúde dos 
consumidores.

Reconhecimento de outras normas credíveis, reduzindo os custos 
de auditoria.

Estar na base de dados de unidades certificadas da SANE trará 
oportunidades de negócio e visibilidade.

Obter promoção adicional através do conteúdo de comunicação 
SANE.
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Registo legal: 
Sustainable Identity 
Grossbeerenstrasse 33
10965 Berlin - Germany
Registration#: HRB204102B 

Detalhes de contacto:  
email: info@sane-standard.com
website: www.sane-standard.com
tel: +49 1791073471

 @sane.standard
 sane.standard

12

mailto:mcharpail@besane.co
http://www.besane.co
https://youtu.be/XnoLLAUT_Yo
https://www.instagram.com/sane.standard/
https://www.linkedin.com/company/sane-standard/

