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CARTA	DE	QUALIDADE	E	PRODUÇÃO	DA	VEJA	

	
Esse	 documento	 é	 um	 resumo	 das	 exigências	 de	 qualidade	 dos	 produtos	 VEJA.	 Cada	 informação	
requisita	pela	VEJA	deveria	ser	fornecido	pela	fabrica	Topshoes.Esse	lista	não	esta	exaustiva	e	pode	
acontecer	que	mais	informações	sejam	pedidas	durante	a	estação	de	produçao.	
	

	
1. Respeito	dos	critérios	REACH	(	cf	anexo	I)	

REACH	 é	 um	 regulamento	 da	 União	 Européia	 que	 afeta	 os	 fabricantes	 e	 importadores	 da	 União	
Européia	(EU)	devem	cumprir.	

Esse	 regulamento	 sempre	em	evolução,	 defini	 um	 lista	de	produtos	que	devem	 ser	 registrados	na	
agencia	européia	de	substancias	e	preparações	químicas	(ECHA).Um	dos	trabalho	da	ECHA	é	também	
de	determinas	as	SVCHs	 ,	que	é	uma	 lista	de	produtos	preoccupantes	que	podem	ser	proibidos	na	
Uniao	européia.	

Essa	lista	esta	sempre	evolvida	e	deve	ser	seguida	para	cumprir	essa	regulamento.	

Em	 anexo	 I,	 declaração	 de	 conformidade	 com	 o	 regulamento	 REACH	 e	 a	 compreensão	 dessa	
regulação.	

2. Lista	dos	materiais	proibidos	nos	produtos	veja			

VEJA	 estabeleceu	 uma	 lista	 de	 produtos	 proibidos	 que	 não	 pode	 ser	 usados	 nos	 produtos	 que	
compra	a	marca,	tão	nos	materiais	primas	que	no	produto	final	

Lista	dos	produtos	no	anexo	II	

3. Conformidade	com	o	ecolabel		

O	 Ecolabel	 europeu	 é	 um	 rotulo	 que	 permite	 aos	 consumidores	 escolher	 produtos	 mais	
respeitadores	do	ambiente.	Os	critérios	do	Ecolabel	têm	em	conta	o	impacto	ambiental	do	
produto	no	ar,	na	água	no	 solo	e	na	 saúde	ao	 longo	de	 todo	o	 seu	 ciclo	de	vida,	desde	a	
extração	de	matérias	primas,	a	sua	produção,	as	fases	de	utilização,	eliminação	e	tratamento	
de	resíduos.	

Veja	 quer	 que	 seus	 produtos	 sejam	 conforme	 a	 esse	 rotulo,	 por	 isso,	 o	 fornecedor	 deve	
provar	a	través	de	testes	e	de	declarações	a	conformidade	ao	rotulo	

A	lista	do	dos	testes	e	informações	a	fornecer	à	Veja	para	cada	modelo	de	produto	fica	no	
anexo	III	.	
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A	lista	dos	documentos	para	avaliação		fica	em	vermelho	em	anexo.	

Para	 seguir	 o	 adiantado	 dessa	 conformidade	 com	 o	 rotulo	 ecolabel,	 pode	 ser	 usado	 o	
documento	:	VEJA-	Ecolabel	–	monitoring	sheet.xls.	Esse	documento	devera	ser	atualizado	e	
poderá	ser	pedido	pela	VEJA	.	

Um	 auditoria	 Ecolabel	 poderá	 ser	 feita	 durante	 a	 produçao	 depois	 que	 reecbemos	 todos	
documentos	requisitados.	

	
4. Auditoria	social	

O	fornecedor	devera	fazer	uma	auditoria	social	durante	o	estação	de	produção.Uma	empresa	
designada	pela	VEJA	fará		essa	auditoria.	

Os	 principos	 critérios	 dessa	 auditoria	 são	 detalhados	 no	 documento	 VEJA	 -Social	 Audit	 Checklist	
em.doc	

5. Informações	da	produção	a	fornecer	

A	fabrica	devera	fornecer	a	VEJA	as	informações	seguinte	em	relação	a	produçao	:		

• Consumos	de	cada	modelo	por	material	(lona	ilhoses,	atacadores,	plamilha,	sola..)	
• Peso	de	cada	material	num	tênis	por	um	modelo	40BR	(	lona,	ilhoses,	borracha..)	
• Tamanhos	 e	 pesos	 das	 caixinhas	 e	 corrugados	 que	 serão	 usados	 na	 produçao.



	

	

ANNEX	I:	REACH	COMPLIANCE	

	

Papel	com	logotipo	da	fabrica	

 

 

To:		VEJA	FAIR	TRADE	

	

	

We,	as	_________	firm,	declare	that	we	are	compliant	with	the	European	legislation	REACH		

We	don’t	use	any	of	 the	REACH	Substances	of	Very	High	Concern	 (SVHC),	as	 specified	 in	 the	 table	
attached	according	to	the	list	published	by	ECHA	(European	Chemical	Agency)	and	we	are	aware	of	
the	candidate	list	of	REACH	products,	available	on	EACH	website	but	also	included	attached.	

This	 confirmation	 comprises	 all	 kind	 of	 processes	 performed	 and	 all	 kinds	 of	 materials	 and	
accessories	 used	 during	 production	 such	 as	 thread,	 fabric,	 dyeing,	 accessory,	 sewing,	 label,	
packaging,	boxing,	washing,	hem,	embroidery,	bleaching	etc.	

The	 supplier	 is	 committed	 to	 communicate	 information	 on	 the	 chemicals	 composition	 of	 products	
supplied	 to	 the	 buyer,	 in	 order	 for	 the	 latest	 to	 assume	 all	 REACH	 complulsory	 requirements.the	
required	information	must	be	transmitted	in	the	best	delays	allowing	the	Buyer	to	lawfully	undertake	
the	REACH	compliance	procedures		

	

	

Authorized	Person	name-Surname-Signature:	

Company	seal	

	

Date	

	

	

	 	



	

	

ANNEX	II:	LIST	OF	FORBIDDEN	PRODUCTS	IN	VEJA’S	PRODUCTS	

Papel	com	logotipo	da	fabrica	

	

																																																																																																																					Date	:				

	

	To:		VEJA	FAIR	TRADE	

We,	 as	 ramarim	 firm,	 declare	 that	 Azo	 Dyestuffs,	 Phthalates	 and	 Flame	 Retardants	 which	 are	
included	in	the	attached	list	and	which	are	prohibited	by	reason	of	the	fact	that	they	are	harmful	to	
human	 health	 are	 not	 used	 in	 any	 production	 phase	 of	 the	 products	 included	 in	 our	 order	
confirmation	SS14	for	VEJA.	

	

									This	 confirmation	 comprises	 all	 kind	 of	 processes	 performed	 and	 all	 kinds	 of	 materials	 and	
accessories	 used	 during	 production	 such	 as	 thread,	 fabric,	 dyeing,	 accessory,	 sewing,	 label,	
packaging,	boxing,	washing,	hem,	embroidery,	bleaching	etc.	

	

									In	 case	 chemicals	 out	 of	 limits	 are	 detected	 in	 the	 above	 mentioned	 products	 in	 order	
confirmation	/	pro	forma	invoice	during	Azo	Dyestuffs,	Phthalates	and	Flame	Retardants	tests	which	
are	performed	by	us	or	by	VEJA	FAIR	TRADE	SARL	before	freight,	or	which	will	be	performed	during	
Customs	 Procedures	 in	 European	 Customs,	we	 guarantee	 that,	 accepting	 the	 return	 to	 country	 of	
origin	we	will	bear	all	import	and	export	expenses,	and	if	cost	of	goods	is	paid	before/in	the	phase	of	
or	after	freight,	then	that	we	will	reimburse	the	cost	of	goods,	that,	if	necessary,		we	will	replace	the	
product	with	the	one	the	test	result	of	which	is	clean	(favorable)	free	of	charge	and	that	we	will	bear	
all	the	relevant	costs.	Furthermore,	we	declare	that,	when	we	do	not	request	the	return	of	the	goods	
and	when	we	approve	the	disposal	of	the	goods,	right	after	the	disposal	by	customs	officials	we	will	
reimburse	 the	 cost	 of	 goods	 and	 all	 the	 expenses	 that	 VEJA	 FAIR	 TRADE	 incurred	 during	 import	
processes.	

		

	

	

	

Authorized	Person	name-Surname-Signature:	

Company	seal	

	



	

	

ANNEX	III:	CONFORMADIDE	DOS	PRODUTOS	COM	O	ROTULO	ECOLABEL		

	

1.	Substâncias	perigosas	presentes	no	produto	final		
a)	O	calçado	em	couro	não	pode	conter	crómio	VI	no	produto	final.	

O	fornecedor	deve	apresentar	um	relatório	de	ensaio	(	methodo	de	ensaie	EN	ISO	17	075	

lim	 de	 deteçao	 3ppm)	 a	 amostra	 deve	 ser	 preparada	 de	 acordo	 com	 as	 indicações	 da	

norma	EN	ISO	4044	

b)	 Os	 materiais	 utilizados	 na	 montagem	 do	 calçado	 ou	 no	 produto	 final	 não	 podem	
conter	arsénio,	cádmio	ou	chumbo.	

O	 fornecedor	 deve	 apresentar	 um	 relatório	 de	 ensaio	 utilizando	 um	 dos	 seguintes	

métodos	de	ensaio	EM	14602	

No	materiais	para	a	montagem	do	produto	:	as	substancias	especificadas	no	critério	não	
podem	 ser	detectáveis	 em	nenhum	dos	materiais	 utilizados	para	o	 fabrica	do	produto	
final	

Na	produto	final	:	as	substancias	especificadas	no	critério	não	podem	ser	detectáveis	nos	
componentes	 da	 parte	 superior	 e	 da	 sola	 do	 sapato	 ,	 após	 separação	 e	 trituração	
completa	dos	mesmos.	

Para	produtos	em	couro,	a	amostra	deve	ser	preparada	de	acordo	com	as	indicações	da	
norma	EN	ISO	4044	

c)	A	quantidade	de	formaldeído	livre	e	hidrolisado	presente	nos	componentes	do	calçado	
não	pode	exceder	os	seguintes	limites:	

—	Têxteis:	não	detectável.		
—	Couro:	150	ppm.	



	

	

O	fornecedor	deve	apresentar	um	relatório	de	ensaio	utilizando	os	seguintes	métodos	de	
ensaio		

Texteis	:	EN	ISSO	14	184	-1	(limite	de	deteçcao	20ppm)	

Couro	EM/ISSO	17226-1	ou	2	

2.	Diminuição	do	consumo	de	água	(unicamente	para	a	curtimenta	de	couros	e	peles)	

Na	curtimenta	dos	couros	e	das	peles,	o	consumo	de	água	não	pode	exceder:		

—	Couros:	35	m	3	/t.		

—	Peles:	55	m	3	/t.		

o	fornecedor	deve	apresentar	documentação	que	comprove	que	os	limites	indicados	não	
foram	excedidos.	

3 .Emissões	provenientes	da	produção	de	materiais	

a) Se	as	águas	residuais	provenientes	das	instalações	de	curtimenta	e	das	indústrias	
têxteis	forem	directamente	descarregadas	em	águas	doces,		

a	CQO	não	pode	exceder	250	mg	por	litro	de	água	descarregado.		

	

Se	 as	 águas	 residuais	 provenientes	 das	 instalações	 de	 curtimenta	 forem	
descarregadas	numa	estação	municipal	de	tratamento	de	águas	residuais,		

o	critério	precedente	não	se	aplica	desde	que	seja	possível	demonstrar:		

—	 que	 a	 descarga	 de	 águas	 residuais	 da	 instalação	 de	 curtimenta	 na	 estação	
municipal	de	tratamento	está	autorizada		

e	

—	que	a	estação	municipal	de	tratamento	de	águas	residuais	está	operacional	e	a	
subsequente	 descarga	 da	 água	 tratada	 no	 sistema	 de	 água	 doce	 obedece	 aos	
requisitos	 comunitários	 mínimos	 estabelecidos	 na	 Directiva	 91/271/CEE	 do	
Conselho	(	2	).	

	

	O	 fornecedor	 deve	 apresentar	 um	 relatório	 de	 ensaio,	 utilizando	 o	 seguinte	

método	de	ensaio:	CQO:	ISO	6060	-	qualidade	de	água,	determinação	da	carência	

química	de	oxigénio.		

Nos	 casos	 em	 que	 as	 águas	 residuais	 sejam	 descarregadas	 numa	 estação	

municipal	 de	 tratamento,	 deve	 ser	 fornecida	 documentação	 estabelecida	 pela	

autoridade	 competente	 que	 comprove	 que	 essa	 descarga	 está	 autorizada	 e	 que	 a	
estação	 municipal	 em	 questão	 está	 operacional	 e	 cumpre	 os	 requisitos	 mínimos	 da	

Directiva	91/271/CEE.		



	

	

b) Depois	 de	 serem	 tratadas,	 as	 águas	 residuais	 provenientes	 de	 fábricas	 de	
curtumes	devem	conter	menos	de	1	mg	de	crómio	(III)/1.		

	

O	 fornecedor	 deve	 apresentar	 um	 relatório	 de	 ensaio,	 acompanhado	 de	 dados	

complementares,	utilizando	um	dos	seguintes	métodos	de	ensaio:	ISO	9174	ou	EN	
1233	ou	EN	ISO	11885	para	o	Cr.		

4 Utilização	de	substâncias	nocivas	(até	ao	momento	da	compra)	

a) Não	 podem	 ser	 usados	 pentaclorofenol	 (PCP),	 tetraclorofenol	 (TCP)	 e	 respectivos	 sais	 e	
ésteres.		

	
O	fornecedor	ou	o(s)	seu(s)	fornecedor(es)	deve(m)	apresentar	uma	declaração	em	como	não	

foram	usados	tais	clorofenóis,	juntamente	com	um	relatório	de	ensaio	utilizando	os	seguintes	

métodos	de	 ensaio:	 EN	 ISO	17070	para	o	 couro	 (limite	de	detecção:	 0,1	ppm);	 XP	G	08-015	

para	os	têxteis	(limite	de	detecção:	0,05	ppm).	

b)	 Não	 podem	 ser	 usados	 corantes	 azóicos	 que	 se	 possam	 decompor	 em	 alguma	 das	
seguintes	aminas	aromáticas:		

—	4-aminobifenilo	(92-67-1)		

—	benzidina	(92-87-5)		

—	4-cloro-o-toluidina	(95-69-2)		

—	2-naftilamina	(91-59-8)	

—	o-aminoazotolueno	(97-56-3)		

—	2-amino-4-nitrotolueno	(99-55-8)		

—	p-cloroanilina	(106-47-8)		

—	2,4-diaminoanisol	(615-05-4)		

—	4,4′ -diaminodifenilmetano	(101-77-9)		

—	3,3′ -diclorobenzidina	(91-94-1)		

—	3,3′ -dimetoxibenzidina	(119-90-4)		

—	3,3′ -dimetilbenzidina	(119-93-7)		

—	3,3′ -dimetil-4,4′ -diaminodifenilmetano	(838-88-0)		

—	p-cresidina	(120-71-8)		

—	4,4′ -metileno-bis-(2-cloroanilina)	(101-14-4)		

—	4,4′ -oxidianilina	(101-80-4)		

—	4,4′-tiodianilina	(139-65-1)	

—	o-toluidina	(95-53-4)		

—	2,4-diaminotolueno	(95-80-7)		

—	2,4,5-trimetilanilina	(137-17-7)		

—	4-aminoazobenzeno	(60-09-3)		



	

	

—	o-anisidina	(90-04-0)	

o	fornecedor	e/ou	o(s)	seu(s)	fornecedor(es)	deve(m)	apresentar	uma	declaração	em	como	não	foram	

usados	tais	corantes	azóicos.	Para	uma	eventual	verificação	dessa	declaração,	devem	ser	utilizados	

os	seguintes	métodos	de	ensaio:	CEN	ISO	TS	17234	para	o	couro;	EN	14362	1	ou	2	para	os	têxteis	

Limite	para	os	têxteis:	30	ppm	(Nota:	são	possíveis	falsos	positivos	no	que	respeita	à	presença	de	4-
aminoazobenzeno,	pelo	que	se	recomenda	a	confirmação	dos	resultados).		

Limite	para	o	couro:	30	ppm	(Nota:	são	possíveis	 falsos	positivos	no	que	respeita	à	presença	de	4-
aminoazobenzeno,	 4-aminobifenilo	 e	 2-naftilamina,	 pelo	 que	 se	 recomenda	 a	 confirmação	 dos	
resultados).	

c)	As	seguintes	N-Nitrosaminas	não	podem	ser	detectadas	na	borracha:		

—	N-Nitrosodimetilamina	(NDMA)		

—	N-Nitrosodietilamina	(NDEA)		

—	N-Nitrosodipropilamina	(NDPA)		

—	N-Nitrosodibutilamina	(NDBA)		

—	N-Nitrosopiperidina	(NPIP)		

—	N-Nitrosopirrolidina	(NPYR)		

	

—	N-Nitrosomorfolina	(NMOR)		

—	N-Nitroso-N-metil-N-fenilamina	(NMPhA)		

—	N-Nitroso-N-etil-N-fenilamina	(NEPhA)		

o	fornecedor		deve	apresentar	um	relatório	de	ensaio,	utilizando	o	método	de	ensaio	EN	12868	(1999-

12)	ou	EN	14602.	

d)	Não	podem	ser	usados	cloroalcanos	C10-C13	em	componentes	de	couro,	borracha	ou	têxteis.		

	o	 fornecedor	 e/ou	 o(s)	 seu(s)	 fornecedor(es)	 deve(m)	 apresentar	 uma	 declaração	 em	 como	 não	

foram	usados	tais	cloroalcanos.	

e)	 Não	 podem	 ser	 usados	 corantes	 que	 satisfaçam	 os	 critérios	 para	 serem	 classificados	 como	
cancerígenos,	 mutagénicos,	 tóxicos	 para	 a	 reprodução	 ou	 perigosos	 para	 o	 ambiente	 com	 as	
seguintes	frases	de	risco:	R40,	R45,	R49,	R50,	R51,	R52,	R53,	R60,	R61,	R62,	R63	ou	R68	(ou	qualquer	
combinação	das	mesmas).	(Regras	de	classificação	conforme	estabelecidas	na	Directiva	67/548/CEE	
do	conselho	(	1	)	e	na	Directiva	1999/45/CE	do	Parlamento	Europeu	e	do	Conselho	(	2	).	

o	fornecedor	deve	apresentar	uma	declaração	em	como	não	foram	usados	tais	corantes	

f)	Não	podem	ser	usados	etoxilato	de	alquilfenol	(APE)	nem	perfluorooctanossulfonatos	(PFOS).		
o	fornecedor deve	apresentar	uma	declaração	em	como	não	foram	usadas	tais	substâncias.		
	

g)	Não	podem	ser	usados	corantes	que	satisfaçam	os	critérios	para	serem	classificados	com	a	frase	
de	 risco	 «Pode	 causar	 sensibilização	 em	 contacto	 com	 a	 pele»	 (R43).	 (Regras	 de	 classificação	
conforme	estabelecidas	na	Directiva	67/548/CEE	e	na	Directiva	1999/45/CE).		



	

	

Em	alternativa,	pode	 recorrer-se	à	 classificação	estabelecida	no	Regulamento	 (CE)	n.	o	1272/2008.	
Nesse	 caso,	 não	 pode	 ser	 acrescentada	 às	 matérias-primas	 nenhuma	 substância	 ou	 preparação	 à	
qual,	 à	 data	 da	 apresentação	 do	 pedido,	 esteja	 atribuída	 ou	 possa	 ser	 atribuída	 a	 seguinte	
advertência	de	perigo:	H317.		

o	fornecedor	deve	apresentar	uma	declaração	em	como	não	foram	usados	tais	corantes	

h)	 Ftalatos:	 Apenas	 podem	 ser	 usados	 no	 produto	 (se	 aplicável)	 os	 ftalatos	 que	 à	 data	 da	
apresentação	 do	 pedido	 tenham	 sido	 submetidos	 a	 uma	 avaliação	 dos	 riscos	 e	 não	 tenham	 sido	
classificados	com	nenhuma	das	 seguintes	 frases	de	 risco	 (ou	combinações	das	mesmas):	R60,	R61,	
R62,	 R50,	 R51,	 R52,	 R53,	 R50/53,	 R51/53,	 R52/53,	 em	 conformidade	 com	 a	Directiva	 67/548/CEE.	
Além	disso,	é	proibida	a	incorporação	no	produto	de	DNOP	(ftalato	de	di-n-octilo),	DINP	(ftalato	de	
diisononilo)	e	DIDP	(ftalato	de	diisodecilo).		

o fornecedor deve	apresentar	uma	declaração	de	conformidade	com	este	critério.		

	

i)	 Biocidas:	 Apenas	 podem	 ser	 usados	 produtos	 biocidas	 que	 contenham	 substâncias	 activas	
constantes	da	lista	do	anexo	IA	da	Directiva	98/8/CE	do	Parlamento	Europeu	e	do	Conselho	(	2	),	e	
cuja	utilização	no	calçado	seja	autorizada		

o	 fornecedor	 deve	 apresentar	 uma	 declaração	 de	 cumprimento	 dos	 requisitos	 deste	 critério,	 em	

conjunto	com	uma	lista	dos	produtos	biocidas	utilizados.	

	

5 	Utilização	de	compostos	orgânicos	voláteis	(COV)	durante	a	montagem	do	calçado		

Por	 COV	 entende-se	 qualquer	 composto	 orgânico	 cuja	 pressão	 de	 vapor	 a	 293,15	 K	 seja	 igual	 ou	
superior	a	0,01	kPa	ou	cuja	volatilidade	seja	equivalente	nas	condições	de	utilização	específicas.		

A	quantidade	total	de	COV	utilizada	durante	a	fase	de	montagem	do	calçado	não	pode	exceder,	em	
média,	20	g	de	COV/par.		

	

o	 fornecedor	 deve	 apresentar	 o	 cálculo	 da	 quantidade	 total	 de	 COV	 utilizada	 durante	 a	 fase	 de	

montagem	 do	 calçado,	 feito	 de	 acordo	 com	 a	 norma	 EN	 14602,	 acompanhado	 de	 dados	 de	 base,	

resultados	 de	 ensaios	 e	 outra	 documentação	 relevante.	 (É	 obrigatório	 o	 registo	 do	 couro,	 colas	 e	

produtos	de	acabamento	 comprados,	 bem	como	da	produção	do	 calçado,	durante,	 pelo	menos,	 os	

últimos	seis	meses.)	

	

6 Consumo	de	energia		

É	necessário	declarar	a	quantidade	de	energia	consumida	durante	a	fase	de	fabrico.		

o	fornecedor	deve	apresentar	as	informações	pertinentes	de	acordo	com	o	apêndice	técnico	A1.	Mais	

abaixo	

	



	

	

	
	

	

7 Embalagem	do	produto	final		

Quando	o	calçado	acabado	for	embalado	em	caixas	de	cartão,	estas	devem	ser	feitas	com	100	%	de	
material	reciclado.	

o	fornecedor	deve	apresentar	uma	amostra	da	caixinha	que	será	usada	na	produçao	

8 Parâmetros	de	durabilidade	

O	 calçado	de	 trabalho	 e	 de	 segurança	deve	 ter	 a	marcação	CE	 [em	 conformidade	 com	a	Directiva	
89/686/CEE	do	Conselho	(	2	)].		
Todo	o	restante	calçado	deve	satisfazer	os	requisitos	indicados	no	quadro	a	seguir	apresentado.		
o	 fornecedor	 deve	 apresentar	 um	 relatório	 de	 ensaio	 correspondente	 aos	 parâmetros	 indicados	 no	
quadro	a	seguir	apresentado,	utilizando	os	seguintes	métodos	de	ensaio:		

—	EN	13512	-	Corte	(parte	superior)	-	Resistência	à	flexão		

—	EN	13571	-	Corte	(parte	superior)	-	Resistência	ao	rasgamento		

—	EN	17707	–	Sola	–	Resistência	à	flexão	

—	EN	12770	–	Sola	–	Resistência	à	abrasão		



	

	

—	EN	17708	–	Adesão	sola/parte	superior		

—	EN	12771	–	Sola	–	Resistência	ao	rasgamento		

—	EN	ISO	17700	–	Parte	superior,	forros	e	revestimentos	interiores	–	Solidez	da	cor	à	fricção	

Mais	informações	nesse	link	http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28020_pt.htm	

O	ecolabel	disponível	nesse	link	:	http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:196:0027:0035:PT:PDF	

	

	

	

	 	


