
CSC certificação de 
abastecimento responsável
A marca de qualidade global para o 
abastecimento responsável de betão
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CSC LICENCIADO

Estabelecido em Janeiro 
de 2017, o Conselho de 
Sustentabilidade de Betão (CSC) 
lançou o sistema de certificação 
CSC para ajudar a promover, 
ambientalmente, socialmente e 
economicamente, práticas de 
trabalho responsáveis na indústria 
do betão. Reconhecida em todo 
o mundo, a certificação CSC é 
a primeira marca de qualidade 
para verificar se as companhias 
de betão, cimento e agregado 
utilizam métodos de produção 
sustentáveis.

Com conhecimento especializado e uma 
vasta gama de serviços para a indústria 
da construção, a SGS é o parceiro ideal 
para a certificação CSC.

PRODUTOS  DERIVADOS DO 
ABASTECIMENTO RESPONSÁVEL  
DE BETÃO

O mundo do betão está a tornar-se mais 
verde. Os consumidores estão a exigir 
uma maior transparência no que diz 
respeito à sustentabilidade ao trabalhar 
com empresas de betão e cimento. 
A indústria tem de evidenciar que os 
seus produtos são fabricados de forma 
responsável.

A marca de qualidade CSC providencia 
independência e um discernimento 
credível nos processos  responsáveis  
de produção, indicados por quatro níveis 
de certificação – bronze, prata, ouro  
e platina.

BENIFICIOS DO RÓTULO DE  
QUALIDADE CSC

A certificação CSC providencia resultados 
credíveis, auditados e verificados por 
especialistas independentes. Fornece 
aos produtores de betão benefícios 
substanciais, incluindo a capacidade de:

•  Ganhar vantagem competitiva

•  Alcançar LEED, BREEAM, DGNB  
e outras certificações

•  Beneficiar de políticas de compras 
governamentais e sistemas de 
avaliação de edifícios verdes

•  Contribuir para projetos de construção 
sustentáveis e certificados

•  Fornecer uma visão sobre o 
desempenho de sustentabilidade 
de toda a cadeia de abastecimento, 
permitindo um melhoramento continuo

•  Marca de referência dentro da indústria

•  Contribuir para os objetivos de 
sustentabilidade de clientes

•  Realçar a reputação da marca

SOBRE O CSC

O Conselho de Sustentabilidade 
de Betão (CSC) é uma organização 
internacional independente, iniciada 
pelo Conselho Empresarial Mundial 
para Desenvolvimentos Sustentáveis 
(WBCSD) Iniciativa de Sustentabilidade 
de Cimento (CSI), com representantes da 
indústria de agregados, betão e cimento. 
Com diversos acionistas internacionais, a 
certificação CSC fornece benefícios para 
fabricantes de betão em todo o globo.

PORQUÊ ESCOLHER A SGS?

Como um corpo de certificação 
acreditado e um dos membros 
fundadores do CSC, a SGS esteve 
envolvida em estabelecer o sistema 
de certificação CSC. A SGS tem 
conhecimento incomparável sobre 
produtos e processos de certificação para 
a indústria da construção, sendo líder 
mundial em temas como betão, proteção 
ambiental e sustentabilidade. Os nossos 
peritos têm um conhecimento abrangente 
sobre a certificação de sistemas de 
gestão ambiental ISO 14001, certificação 
de produtos, análises de ciclos de vida, 
reciclagem de materiais de construção, 
aplicação de fluxos de resíduos, materiais 
secundários e construção circular. Isto faz 
com que a SGS seja o parceiro ideal ao 
considerar a certificação CSC.

SOBRE A SGS

A SGS é a companhia líder mundial 
de inspeção, verificação, testagem e 
certificação. Com peritos em materiais 
de construção, processos e acessão 
de danos estruturais em todo o mundo, 
suportados por uma rede internacional 
com mais de 2,600 escritórios e 
laboratórios, a SGS oferece uma 
flexibilidade e uma gama compreensiva 
de serviços, em um só local.

COMO PODEMOS AJUDAR?

Se tiver alguma questão, ou necessita 
de mais informação? Por favor entre em 
contacto connosco.
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WWW.SGS.PT

SGS PORTUGAL, S.A.

Polo Tecnológico de Lisboa 
Rua Cesina Adães Bermudes 
Lote 11, Nº 1 
1600-604 Lisboa

T (+351) 808 200 747 
pt.info@sgs.com 
www.sgs.pt


