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Bureau Veritas adquire AMSfashion, um especialista em 

serviços de sustentabilidade, qualidade e conformidade 

para a indústria da moda 

 A aquisição reforça a posição do Bureau Veritas como líder de mercado em serviços de 

sustentabilidade na Europa 

 

Bureau Veritas, líder mundial em testes, inspeção e certificação, anunciou a aquisição da 

AMSfashion. A empresa é especialista em serviços de sustentabilidade, qualidade e conformidade 

para a indústria da moda, incluindo verificação de conteúdos orgânicos/vegan e testes de 

durabilidade. 

A AMSfashion, uma unidade de negócio da AMSlab, oferece soluções analíticas avançadas para os 

setores têxtil e calçado, e uma vasta experiência em análise de cosméticos. Apoia marcas e fornecedores 

de todos os tamanhos para verificar a qualidade e conformidade dos produtos e materiais em relação aos 

requisitos do cliente e da regulamentação. Isto contribui para uma redução dos sinistros, sanções, recolha 

de produtos, bloqueios aduaneiros e atrasos nas transferências. 

Parte da AMSlab, fundada em 2008 e sediada em Lugo (Galiza, Espanha), a empresa emprega 50 

pessoas e gerou receitas de cerca de 3 milhões de euros em 2021.  

A aquisição reforça a presença do Grupo na zona Ibérica, um pólo-chave para a expansão do seu negócio 

de Serviços de Produtos de Consumo, apoiando o crescimento contínuo nas próximas áreas da Europa 

do Sul e África. Isto, também permite que o Bureau Veritas apoie os retalhistas e marcas europeias que 

procuram melhorar a sua fiabilidade e resiliência da sua cadeia de fornecimento.  

 

 

Didier Michaud-Daniel, Chief Executive Officer do Bureau Veritas, comentou:  

"Esta aquisição ilustra perfeitamente alguns dos objetivos da nossa Estratégia para 2025 para aumentar 

a escala e o crescimento em serviços e geografias atraentes e estratégicas. A segurança, a 

sustentabilidade e a fiabilidade da cadeia de fornecimento são agora os principais motores para a 

indústria da moda. O Bureau Veritas, como terceira parte independente e especializada, tem um papel 

importante a desempenhar: ao trazer transparência, ajudamos a proteger as marcas e a reputação dos 

nossos clientes. A experiência da AMSfashion permitir-nos-á reforçar a nossa posição no mercado 

crescente de testes de moda sustentáveis e serviços de aconselhamento, especialmente na Europa. 

Estamos encantados por dar as boas-vindas à equipa da AMSfashion ao Bureau Veritas."  

 

Manuel Lolo, Fundador da AMSlab, afirmou: 

"Como parceiros de longo prazo do Bureau Veritas, estamos ansiosos por expandir as nossas 

capacidades e serviços ao cliente, alavancando a extensa pegada geográfica do Grupo e a posição de 

liderança global com marcas e retalhistas. Orgulhamo-nos dos nossos serviços avançados analíticos e 

sustentáveis, que agora partilhamos com o Bureau Veritas, em todo o mundo. Através da nossa 

experiência combinada, podemos oferecer à indústria da moda uma proposta de valor inigualável." 
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Sobre o Bureau Veritas 

Bureau Veritas é líder mundial em testes de laboratório, inspeção e serviços de certificação. Criado em 1828, o 

Grupo tem mais de 80.000 colaboradores localizados em cerca de 1.600 escritórios e laboratórios em todo o mundo. 

O Bureau Veritas apoia os seus 400.000 clientes a melhorar o seu desempenho, oferecendo serviços e soluções 

inovadoras para garantir que os seus ativos, produtos, infraestrutura e processos atendam aos padrões e 

regulamentações em termos de qualidade, saúde e segurança, proteção ambiental e responsabilidade social. 

O Bureau Veritas está cotado na Euronext Paris e pertence aos índices CAC 40 ESG, CAC Next 20 e SBF 120. 

Compartimento A, código ISIN FR 0006174348, símbolo de stock: BVI. 

Para obter mais informações, visite www.bureauveritas.com e siga-nos no Twitter (@bureauveritas) e LinkedIn.. 

 

 

Our information is certified with blockchain technology. 
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About Bureau Veritas  

Bureau Veritas is a world leader in laboratory testing, inspection and certification services. Created in 1828, the Group 

has close to 80,000 employees located in nearly 1,600 offices and laboratories around the globe. Bureau Veritas 

helps its 400,000 clients improve their performance by offering services and innovative solutions in order to ensure 

that their assets, products, infrastructure and processes meet standards and regulations in terms of quality, health 

and safety, environmental protection and social responsibility. 

Bureau Veritas is listed on Euronext Paris and belongs to the CAC 40 ESG, CAC Next 20 and SBF 120 indices. 

Compartment A, ISIN code FR 0006174348, stock symbol: BVI. 

For more information, visit www.bureauveritas.com, and follow us on Twitter (@bureauveritas) and LinkedIn. 
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