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o desenvolvimento sustentável 
 
Os consumidores e os compradores profissionais que tomam decisões de compra recebem 
informações e influências provenientes de declarações, compromissos e rotulagens ambientais.  
Por outro lado, a orientação ambiental permite que as economias circulares assumam uma posição 
mais forte na sociedade. A TÜV ÁUSTRIA apresenta o novo rótulo OK Recycled para promover um 
consumo que respeite o Ambiente. 
 

 

 
 
 

Fornecedores, fabricantes e revendedores, estão a fazer um esforço, para dar resposta à crescente 
solicitação do mercado por produtos e serviços que respeitem o Ambiente. A rigorosa legislação ambiental 
da UE e a sensibilização dos consumidores têm aumentado as preocupações relativas ao impacto ambiental 
do consumo.  
 
O programa de certificação OK Recycled da TÜV ÁUSTRIA aborda as questões levantadas pela Diretiva 
Europeia 2019/904 relativa à redução do impacto ambiental de determinados produtos de plástico. As garrafas 
de PET têm de ser fabricadas com um mínimo de 25 % de plástico reciclado até 2025; Até 2030, todas as 
garrafas devem ter pelo menos 30 % de plástico reciclado. O objetivo do programa OK Recycled é promover 
a utilização ecológica de materiais plásticos e dar credibilidade às informações ambientais para promover 
produtos num mercado ambientalmente bem informado.  
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Especificamente, o programa de certificação de conteúdo OK Recycled, especifica os requisitos para o cálculo 
da percentagem de plástico reciclado nos produtos, com base num sistema de rastreabilidade coordenado. 
O enquadramento para este programa de certificação é dado pelos requisitos das normas EN 15343 e ISO 
14021.  

A certificação de conteúdo OK Recycled é relevante para todos os utilizadores de plásticos reciclados em 
toda a cadeia de valor, antes que os produtos acabados cheguem aos consumidores finais.  
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Como o programa de certificação de conteúdo OK Recycled, tem por base o controlo do balanço de massa e 
coordena a rastreabilidade de materiais reciclados, o programa também pode ser usado para determinar o 
conteúdo reciclado de qualquer tipo de material (como plásticos, alumínio, tecido e papel). 

O programa de certificação OK Recycled da TÜV AUSTRIA proporciona credibilidade e objetividade imediatas 
por meio de informação facilmente identificável e obtenível. Nesse sentido, a marca de certificação OK 
Recycled da TÜV AUSTRIA aumenta o valor da marca e a confiança dos consumidores. 

A marca OK Reciclada da TÜV ÁUSTRIA: 

• aborda as questões levantadas pela Diretiva 2019/904 da UE.
• satisfaz os requisitos de compra e as expectativas dos clientes.
• aumenta a visibilidade das organizações em termos de sensibilização ambiental.
• diferencia produtos no mercado através da certificação por uma terceira parte independente.
• aumenta o valor da marca para os seus clientes;
• satisfaz as exigências dos consumidores no sentido de uma maior transparência.

URL: https://www.tuv.at/en/solutions/business-assurance/ok-recycled
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