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INTRODUÇÃO 
 

De forma a cumprir os Estatutos, vem o Conselho de Administração apresentar o Plano de 

Actividades e Orçamento para o exercício de 2011. 

As perspectivas para o próximo ano apontam para o agravamento da actual situação de 

crise económico-financeira e social em Portugal, com reflexos directos na já difícil situação 

do tecido económico nacional. 

As empresas continuarão a enfrentar sérias dificuldades de mercado, agravadas pela falta 

de liquidez e dificuldade de financiamento da sua actividade junto do sistema bancário. 

Apesar do cenário nada animador, para garantir a sua sustentabilidade e manter o nível 

concorrencial, as empresas deverão reforçar a aposta na inovação e diferenciação dos 

seus produtos, com maior valor acrescentado, na procura de novos mercados, promovendo 

por outro lado a adaptação da sua estrutura organizacional à actual conjuntura. 

Em situação de profunda contenção orçamental no país, o Plano de Actividades e 

Orçamento que agora se apresenta é também ele, reflexo dessa realidade. Pretende-se 

fazer uma gestão equilibrada e prudente, de modo a garantir a sustentabilidade 

económica e financeira do Centro Tecnológico. 

O capital de conhecimento e experiência acumulados pelo CTIC, contribuirão para 

aprofundar a sua interacção com o tecido económico, apoiando as empresas num 

conjunto alargado de áreas cruciais para o seu desenvolvimento: o apoio tecnológico na 

inovação de processos e produtos, os sistemas de certificação, as soluções ambientais, os 

aspectos relacionados com a segurança e higiene do trabalho, a formação profissional dos 

colaboradores. 

No sentido de reforçar essas competências e manter uma permanente actualização de 

carácter tecnológico, está previsto para 2011 um conjunto de investimentos de 

requalificação das infra-estruturas, aquisição de novos equipamentos, novas acreditações 

nos laboratórios, desenvolvimento de novos processos tecnológicos, novas valências e novos 

serviços, contando com apoio do programa Mais Centro no âmbito do QREN. 

O recurso por parte das empresas aos serviços dos Centros Tecnológicos tem sido 

incentivado nos últimos dois/três anos por um instrumento com impacto bastante positivo. 

Referimo-nos aos Vales Inovação/I&DT, que têm contribuído para alavancar de forma 

significativa o grau de interacção CTIC/empresas. No entanto este ciclo foi quebrado em 

2010, ano em que não houve abertura de candidaturas a este programa, o que nos leva a 

ser mais comedidos relativamente às previsões do desenvolvimento da actividade do CTIC 

no próximo ano. 

A actividade de I&DT será reforçada em 2011 com o arranque dos projectos no âmbito dos 

Pólos de Competitividade: PRODUTECH - desenvolvimento de novas tecnologias de 

produção e na Moda - inovação em peles para calçado. 

A cooperação entre os Centros Tecnológicos nacionais continuará a ser dinamizada pela 

RECET, com o desenvolvimento de diversos projectos conjuntos, enquanto que idêntica 

cooperação será desenvolvida a nível europeu no âmbito do GERIC. 

O alargamento da cooperação internacional está no horizonte para 2011, na sequência do 

protocolo estabelecido com o CNCC – Centre National du Cuir et de la Chaussure da 

Tunísia. 

O CTIC continuará a ter um papel activo no apoio à AUSTRA para a prossecução dos 

projectos relacionados com as melhorias ambientais a introduzir no Sistema de Alcanena, no 

âmbito do Protocolo estabelecido entre a AUSTRA, a Câmara Municipal de Alcanena e o 

Ministério do Ambiente. Com a APIC dar-se-á continuidade à estratégia de apoio ao sector, 

com destaque para as acções de internacionalização. 

O vasto conjunto de actividades que é proposto neste Plano, só será possível com a habitual 

dedicação de toda a equipa do CTIC. 
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1. O Centro Tecnológico das Indústrias do Couro  

 

 

1.1 Missão 
 

 
O CTIC deve ser um instrumento privilegiado de suporte às empresas com o objectivo de 

contribuir, num processo dinâmico, para promover e apoiar o seu desenvolvimento, a 

inovação e a competitividade. 
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1.2 Organigrama 
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1.3 Recursos Humanos 
 

O leque alargado de serviços oferecidos pelo Centro ao tecido empresarial assenta numa 

estrutura de recursos humanos com valências diversificadas. O seu carácter de polivalência 

tem constituído também um factor decisivo para o reforço da capacidade de intervenção 

do CTIC. 

Em 2011 continuará a ser feita uma aposta no reforço de competências, com formação em 

diferentes áreas, como sejam, a eficiência energética, sistemas de gestão da qualidade, 

ambiente e segurança, HACCP, responsabilidade social, Higiene e Segurança do Trabalho, 

análises laboratoriais, área comercial e marketing, TIC, gestão de projectos, entre outras. 

Por outro lado, a recente expansão generalizada da actividade deverá ser sustentada com 

a reorganização da actividade comercial, e um reforço de meios humanos, prevendo-se a 

admissão de um novo colaborador para suporte das actividades de formação e de 

segurança e higiene do trabalho. 

Assim, o número de colaboradores passará em 2011 a ser de 29. 
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1.4 Recursos Tecnológicos 
 
No sentido de corresponder às expectativas e necessidades das empresas e demais 

parceiros, a estratégia do Centro tem sido pautada por uma constante preocupação com 

a actualização tecnológica dos seus recursos. Assim, foi elaborado em 2009 um plano de 

investimentos de médio prazo, abrangendo os anos de 2010 e 2011, e contando com apoios 

do QREN, no âmbito do Mais Centro. No entanto os atrasos verificados na avaliação das 

candidaturas, provocaram um adiamento desses investimentos, iniciando-se os mesmos 

apenas em finais de 2010. 

Prevê-se pois em 2011 realizar um conjunto de investimentos relacionados com o reforço de 

competências, actualização tecnológica e acreditação dos laboratórios (adaptação de 

instalações, aquisição de equipamentos de laboratório, equipamento informático e 

actualização de software), bem como melhoria das condições de trabalho. 

 

Destacam-se pela sua relevância, alguns desses investimentos: 

 

 Microondas para digestão de amostras de águas residuais, solos, resíduos, alimentos 

e outros para posterior análise de metais pesados, por absorção atómica ou por ICP; 

 Cromatografia Iónica para determinação de vários aniões e catiões, de forma mais 

expedita e com baixo consumo de reagentes e amostra; 

 Flexómetro Bally para avaliar a resistência à flexão de diversos materiais que estão 

sujeitos à ocorrência de fendilhagem durante a flexão (complementar as novas 

exigências que são feitas por sectores como o automóvel e a moda); 

 Equipamento de Fogging Testing permite a realização de ensaio de fogging em 

peles para estofos de automóveis; 

 Equipamento para medição da Qualidade do Ar Interior, nomeadamente em 

condutas, verificação da performance dos sistemas HVAC e verificação/inspecção 

da qualidade do ar interior em edifícios para optimizar a produtividade do trabalho; 

 Analisador de vibrações - Medição de vibração do sistema mão-braço e corpo 

inteiro; 

 Equipamento para medições de acústica em edifícios; 

 Equipamento para monitorização de emissões gasosas; 

 Renovação de equipamentos informáticos e respectiva rede; 

 Criação de novo espaço físico para o serviço de emissões gasosas. 

 

 

1.5 Marketing 
 

O CTIC tem sentido necessidade de efetuar um upgrade à sua imagem e comunicação, 

neste sentido têm sido desenvolvidos trabalhos, para incrementar o reforço da imagem do 

CTIC junto das empresas, entidade e instituições assim como chegar a novos mercados. É 

um trabalho que ainda tem um percurso grande a desenvolver em 2012 mas que já 

começa a dar aos seus frutos. 

O objectivo é apostar na divulgação dos novos serviços, da renovada capacidade 

tecnológica e do desenvolvimento de novas e inovadoras soluções para as empresas. 

Associar uma imagem dinâmica e renovada é fundamental para o crescimento do Centro 

e para a penetração no tecido empresarial, sobretudo a nível regional, para tal temos um 

conjunto de medidas em desenvolvimento e a desenvolver: 
 

 Renovação da imagem institucional; 

 Elaboração de novas comunicações (folhetos, flyers, cartazes, etc.); 
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 Intensificação de campanhas de divulgação por departamento, nomeadamente 

através de mailings direccionados para diferentes mercados alvo; 

 Participação em eventos nacionais e internacionais (Feiras, Seminários, entre outros); 

 Permanentemente desenvolver novas atualizações do sítio da Internet (www.ctic.pt); 

 Newsletter - De forma a manter uma relação duradoura e constante com os clientes 

e parceiros, o CTIC propôs-se à publicação de uma Newsletter que tem como 

objectivo dar destaque e divulgar as actividades desenvolvidas; 

 Aumentar a frequência de publicidade em meios de comunicação social, 

nomeadamente os regionais; 

 Realização de workshops temáticos; 

 Contacto direto com os clientes; 

 Melhorar o serviço de apoio ao cliente com o apoio de software de CRM. 
 

A Expopele trabalho desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Alcanena, 

com a APIC e a ACIS, é um bom exemplo do caminho que ainda existe para percorrer. 

Pretende-se formalizar protocolos de trabalho com outras entidades, de forma a promover 

os serviços do CTIC e angariar um maior número de clientes, noutras áreas geográficas. 

Interagir mais com as empresas através de mais sessões informativas abertas ao público e às 

empresas. 

Diferenciar os associados do CTIC nos serviços do Centro, através de condições mais 

vantajosas nos serviços prestados. 
 

 

1.6 Certificação do CTIC 
 

Como opção estratégica para o desenvolvimento do CTIC, no sentido não só da satisfação 

dos seus clientes, mas também do aumento da sua fidelização, da competitividade e da 

angariação de novos mercados, pretende-se iniciar em finais de 2011 o processo de 

implementação interna de um Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2008).  

 

1.7 Cooperação e colaboração com outras entidades 
 

O CTIC continuará a participar em redes internacionais como o GERIC (rede europeia de 

centros tecnológicos do sector dos curtumes) e a COTANCE, em pólos de competitividade 

como o PRODUTECH – Pólo das Tecnologias de Produção, em Programas Estratégicos de 

Eficiência Colectiva e Parques de Ciência e Tecnologia como o INOV-C. Por outro lado, 

serão mantidas parcerias com várias entidades ligadas às áreas da inovação (COTEC) e 

energia (ADENE). Estas cooperações proporcionam ao CTIC um capital de conhecimento 

importante e decisivo que é canalizado para o apoio às empresas. 

 

No sentido de continuar a apoiar o tecido empresarial envolvente, serão dinamizados 

protocolos ou entendimentos com diversas entidades, tais como: 

 

 APIC – Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes – promoção e 

internacionalização do sector de curtumes; 

 AUSTRA – Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de 

Alcanena – soluções ambientais; 

 Intermarché - Dep. Agro - Higiene e Segurança Alimentar, Ambiente, Estudos e Projectos 

e Formação Profissional; 

 Relacre, IPQ e IPAC – Comissões técnicas de normalização e desenvolvimento das 

actividades laboratoriais; 

http://www.ctic.pt/


 Plano de Actividades e Orçamento 
2011 

 CENTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes – 

Centro de I&D nos campos de materiais têxteis, tecnologias de processamento e design 

de produtos inovadores relacionados com os sectores têxtil, vestuário, calçado e 

curtumes; 

 Universidade de Évora e Instituto Superior de Engenharia de Lisboa – Trabalhos de 

natureza técnica, de investigação e de desenvolvimento, estágios curriculares ou extra-

curriculares, trabalhos finais de licenciatura, mestrado ou doutoramento e participação 

em seminários e palestras de interesse mútuo; 

 COTEC Portugal – Associação empresarial para a Inovação; 

 ARH Tejo - Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. no âmbito do protocolo 

assinado para a optimização do Sistema de Alcanena; 

 ADENE – Agência para a Energia – Organização de cursos de Gestão de Energia na 

Indústria; 

 

Por outro lado, o Centro está inserido em algumas parcerias cujo objectivo é a cooperação 

entre infraestruturas. Estas redes de cooperação, nacionais e internacionais, reúnem 

instituições que possuem objectivos comuns. São potenciadas a troca de experiências, a 

transferência de conhecimentos e inovação tecnológica, a criação de sinergias 

provenientes da actividade desenvolvida e vantagens de exploração em termos 

tecnológicos. 

 

 Nacionais 

RECET - Associação dos Centros Tecnológicos de Portugal 
 

O CTIC participa desde 1993 nesta Associação, onde se debatem os problemas ou 

condicionantes ao desenvolvimento da sua actividade, se promove a imagem através 

de acções diversas e onde colaboram na elaboração de projectos comuns 

(InovJovem@Recet, Pense Indústria e Tecnologia, Gabinete de Apoio à Propriedade 

Industrial). 

 

PRODUTECH – Pólo de competitividade das Tecnologias de Produção 
 

A PRODUTECH - Associação para as Tecnologias de Produção Sustentável, é uma 

associação que tem por finalidade a implementação de estratégias e iniciativas de 

eficiência colectiva que visem a inovação, a qualificação e a modernização das 

empresas produtoras e utilizadoras de tecnologias para a produção, fomentando, de 

uma forma sustentada, a sua competitividade global. 

Em 2011 serão desenvolvidas actividades e projectos conjuntos. 

 

 Internacionais 

GERIC – Groupe Européen de Recherche des Industries du Cuir 
 

O CTIC pertence a esta rede de investigação tecnológica da COTANCE - 

Confederação das Associações de Curtumes da Europa, formada pelos Centros e 

Institutos europeus de investigação e formação no sector do couro, estando na sua 

presidência desde 2005. 

Tendo como objectivo contribuir para a melhoria dos processos e tecnologias e da 

produtividade na indústria de curtumes, as acções desenvolvidas abordam assuntos de 

carácter essencialmente técnico, que afectam de algum modo a indústria de curtumes 

europeia, como é o caso das restrições quanto à incorporação na pele de 

determinados produtos não permitidos ou limitados.  

 

 CNCC – Centre National du Cuir et de la Chaussure da Tunísia 

mailto:InovJovem@Recet
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No âmbito do protocolo estabelecido em 2010, será iniciada uma cooperação de 

natureza tecnológica e de troca de experiências. 
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2. Plano de Actividades 
 

 

2.1 Consultoria Tecnológica e Transferência de Tecnologia 
 
 
2.1.1 Apoio tecnológico ao sector de curtumes 
 

O ano de 2011 será de consolidação dos trabalhos de consultoria tecnológica que têm 

vindo a ser desenvolvidos junto das empresas de curtumes, nomeadamente com a 

aplicação dos resultados gerados nas actividades de I&D e das novas tecnologias usadas a 

nível mundial. 

Esta actividade será suportada nos meios laboratoriais disponíveis internamente, com 

especial relevo para a Unidade de Processos Tecnológicos, mas também em actividades de 

consultoria tecnológica / organizacional e de estudos de produtividade e de mercado. 
 

Actividades de I&DT nas empresas 

 

Neste âmbito, apresenta-se de seguida a previsão das principais linhas da intervenção do 

CTIC junto das empresas de curtumes: 
 

 Desenvolvimento de novos processos de curtume sem crómio (wet-white); 

 Desenvolvimento da aplicação de novos fungicidas na conservação de couro curtido; 

 Desenvolvimento de processos para criação de artigos com propriedades funcionais; 

 Desenvolvimento de novos produtos químicos com aplicação na indústria de curtumes; 

 Valorização de resíduos sólidos; 

 Exploração de nanotecnologias. 
 

Desenvolvimento de produtos e processos 

 

A consultoria tecnológica acompanha naturalmente o desenvolvimento dos produtos, 

processos, e tecnologias de produção. Neste sentido, o CTIC tem colaborado em diferentes 

situações, baseando a sua intervenção na investigação interna desenvolvida, nos testes 

analíticos realizados e na experiência dos seus colaboradores: 
 

 Resolução de problemas surgidos a nível de produtos ou processos; 

 Adaptação e correcção de processos para resolução de problemas de produção 

relacionados com o controlo de matérias-primas; 

 Desenvolvimento de novos produtos e processos; 

 Prevenção/minimização das implicações ambientais do processo produtivo; 

 Apoio técnico a empresas de curtumes em litígios com clientes ou fornecedores; 

 Realização de diagnósticos (levantamento da situação a nível produtivo, “lay-out” fabril 

e controlo da qualidade dos produtos fabricados); 

 Colocação no mercado de produtos biocidas, detergentes e produtos químicos; 
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 Desenvolvimento de catálogos (realização de ensaios com novos produtos químicos 

para elaboração de pequenos portfólios de artigos em couro). 

 
 

 

 

Regulamento REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

 
No que diz respeito à legislação sobre produtos químicos, o CTIC continuará a acompanhar 

as diferentes fases de implementação do Regulamento REACH. 

 

Implementação do Regulamento (CE) n.º 1774/2002 ao nível dos couros e peles  

 

O CTIC continuará a apoiar processos de licenciamento de empresas do sector, no que 

vulgarmente se designa por regulamento dos subprodutos animais, junto da DGV - Direcção 

Geral da Veterinária. 

 
2.1.2 AUSTRA 
 

No dia 5 de Junho de 2009, foi celebrado um Protocolo entre o Ministério do Ambiente, a 

Câmara Municipal de Alcanena e a AUSTRA, com vista à realização de diversos 

investimentos para melhoria do Sistema de Alcanena, no âmbito do qual o CTIC tem tido 

uma intervenção activa. 

Para além da colaboração na componente técnica, o CTIC coordena os processos relativos 

à elaboração das diferentes candidaturas a apoios financeiros no âmbito do QREN, 

nomeadamente: 

- Remodelação da rede de colectores 

- Melhoria da eficiência do sistema de tratamento da ETAR 

- Unidade de tratamento de resíduos - raspas verdes 

 

O CTIC colaborará ainda noutras acções da responsabilidade do Ministério do Ambiente: 

- Reabilitação da célula de lamas não estabilizadas 

- Defesa contra cheias da ETAR de Alcanena 

No âmbito do protocolo foi criado um Grupo de Trabalho que está a analisar a questão da 

reformulação do Regulamento de Descarga de Águas Residuais (urbanas e industriais), a 

questão dos colectores e a sua interligação com as obras de reformulação da ETAR.  

 

Em 2011 está também prevista a realização de um conjunto de trabalhos que visam a 

optimização da ETAR, a redução dos cheiros, a melhoria da gestão dos aterros e da 

unidade de recuperação de crómio. 

 

Na sequência da realização de uma Auditoria Energética e respectivo Plano de 

Racionalização de Consumos, foram definidas algumas medidas cuja implementação foi 

iniciada em 2010. A implementação das mesmas será continuada em 2011, com 

acompanhamento do CTIC. 

 

 

2.2 Ambiente 
 

O Centro Tecnológico coloca à disposição das empresas e organismos ligados ao ambiente, 

um conjunto de serviços de consultoria e monitorização ambiental, nomeadamente: 

 

Monitorização Ambiental 
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Para que exista uma gestão sustentada e eficaz é necessário assegurar o controlo e 

monitorização das diferentes vertentes ambientais dos processos produtivos e das empresas 

no geral. 

A monitorização ambiental não é encarada apenas como a obtenção de dados 

quantitativos através de métodos analíticos, mas também como um suporte importante à 

actividade de consultoria técnica e tecnológica. 

O Centro encontra-se dotado de um conjunto de equipamentos e de técnicos 

especializados na realização de amostragens/análises na indústria: efluentes gasosos, ruído 

ambiental, águas e efluentes, águas de consumo, águas de processo, resíduos sólidos, lamas 

e solos. 

 

Para a área de efluentes gasosos prevê-se a aquisição de novos equipamentos permitindo 

uma actualização tecnológica, o cumprimento dos novos requisitos em termos de 

normalização e o aumento da capacidade de resposta. 

O mesmo se aplica em termos de ruído. Devido ao número crescente de solicitações para a 

realização por parte do CTIC de avaliações acústicas no âmbito da acústica de edifícios – 

grau de isolamento de fachada – torna-se justificável a aquisição do kit de equipamentos 

necessários para a realização deste tipo de trabalho. 

Para a área laboratorial irão ser adquiridos novos equipamentos que permitirão reduzir os 

prazos de entrega de resultados, optimizar os métodos analíticos, aumentar os parâmetros 

disponibilizados e aumentar o número de parâmetros acreditados. 

 

Auditorias e soluções energéticas 

 

A alta dos preços do petróleo veio colocar na ordem do dia a questão da energia e da sua 

influência directa no desempenho da economia.  

No entanto, uma abordagem sistemática da forma como a energia é utilizada, pode fazer a 

diferença, pois a utilização racional e eficiente deste recurso tem um impacto positivo 

directo no desempenho das empresas. E este impacto é proporcional ao peso que este 

recurso tem na sua estrutura de custos. 

O CTIC estabeleceu parcerias com técnicos reconhecidos pela ADENE, no sentido de 

continuar a apoiar as empresas na realização de Auditorias Energéticas e 

acompanhamento dos Planos de Racionalização de Consumos, contribuindo para a 

redução de emissões de CO2. 

 

 

Diagnósticos e Auditorias Ambientais 

 
Os Diagnósticos e Auditorias Ambientais permitem avaliar de forma sistemática, 

documentada e objectiva, se as actividades e condições relativas às componentes 

ambientais estão em conformidade com a legislação e regulamentação ambiental 

aplicável e com as exigências específicas das licenças de operação e laboração. 

No âmbito dos processos de certificação ambiental das empresas, o CTIC tem realizado 

diversas Auditorias Ambientais. 

Os Diagnósticos Ambientais têm vindo a ser realizados no âmbito de projectos de 

investimento das empresas, necessidades de organização interna, aplicação de coimas por 

parte das entidades inspectivas e requisitos das entidades licenciadoras. 

Com a legislação em permanente actualização, as empresas estão a sentir cada vez mais 

necessidade de apoio nestas matérias, pelo que, para 2011 prevê-se reforçar esta 

actividade.  

 

Licenciamento das empresas 
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Uma das áreas de actividade do Departamento de Ambiente é a elaboração e o 

acompanhamento de processos de licenciamento das empresas. 

A legislação ambiental tem vindo a ser cada vez mais exigente a este nível, pelo que o CTIC 

intervém nos seguintes domínios: 

  

 Licenciamento Ambiental; 

 Licenciamento industrial; 

 Alvará de utilização (camarária); 

 Armazenamento de combustíveis; 

 Equipamentos sob pressão (registo e autorização de funcionamento); 

 Utilização do domínio hídrico (captação e descarga); 

 Valorização de resíduos. 

 

Projecto e exploração de ETAR’s e outros equipamentos  

 

O Departamento de Ambiente tem vindo a apresentar propostas e a prestar assistência 

técnica em empresas de diferentes sectores de actividade, com especial relevo para as 

empresas de curtumes com ETAR própria, agro-indústrias (matadouros, horto-frutícolas, 

bebidas, queijarias, etc.), oficinas automóvel e aterros (tratamento de lixiviados) e outros. 

No âmbito do tratamento de águas de consumo, tratamento de águas residuais e 

valorização de resíduos, as parcerias estabelecidas com fornecedores de equipamentos e 

tecnologias, contribuirão para a resolução de problemas concretos das empresas com 

impacto na sua competitividade (cumprimento da legislação, minimização de custos e 

aumento de capacidade). 

Pretende-se assim continuar com o fornecimento de equipamentos, como parte integrante 

de uma solução tipo “chave na mão”. 

 

Actualização da legislação ambiental 

 

As constantes alterações da legislação exigem um acompanhamento permanente, de 

modo a proporcionar às empresas uma informação sempre actualizada. 

Criação do “Dossier Ambiente” 

 

O CTIC tem vindo a implementar o “Dossier Ambiente” em várias empresas.  

Este documento é um “guia” orientador dos requisitos necessários ao cumprimento da 

legislação nas diversas vertentes ambientais e visa facilitar a organização interna das 

empresas e contribuir para a melhoria do seu Desempenho Ambiental. 

 

Monitorização de “lixeiras” encerradas e aterros 

 

Em 2011 dar-se-á continuidade aos trabalhos já realizados com diversos municípios e 

entidades gestoras: análise da composição dos lixiviados e das emissões gasosas, 

acompanhamento da qualidade das águas subterrâneas e superficiais, com elaboração de 

relatórios trimestrais de acompanhamento e de relatórios anuais. 

 

Gestão de resíduos 

 

Aproveitando a instalação piloto de produção de biogás, a instalação de filtração por 

membranas e o novo reactor instalado em 2009, dar-se-á continuidade aos trabalhos de 

valorização de resíduos da indústria de curtumes e de aplicação no sector, de resíduos 

provenientes de outras actividades (ex: cortiça, pinheiro, alfarroba e outros agro-industriais). 

Por outro lado, o CTIC tem implementado nas empresas programas globais de gestão de 

resíduos, promovendo a implantação de sistemas de triagem e segregação dos diversos 
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resíduos, a valorização interna de determinados resíduos, a optimização dos fluxos 

produtivos e o encaminhamento adequados dos resíduos de processo e dos resíduos 

específicos (eléctricos e electrónicos, pneus, baterias, PCB´s, óleos, sucatas, resíduos 

perigosos, lâmpadas, etc.).  

 

Estudos de tratabilidade 

 

No âmbito de parcerias com empresas produtoras/embaladoras de produtos químicos, o 

CTIC tem vindo a realizar estudos de tratabilidade “in-situ” nas empresas (corte de pedra, 

papel e cartão, curtumes, ETAR’s, gestão de resíduos). 

Devido ao seu carácter demonstrador, este tipo de trabalhos tem tido bastante aceitação 

nas empresas. Assim, de forma a complementar os equipamentos já disponíveis, irão ser 

adquiridos uma coluna de carvão activado (este equipamento à escala laboratorial 

permite a realização de estudos de tratabilidade de águas (eliminação de cloro livre), de 

águas residuais (eliminação de contaminantes orgânicos) e de efluentes gasosos 

(eliminação de compostos orgânicos voláteis)) e uma instalação de osmose inversa tubular 

(irá permitir o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho no sentido de a poder 

aplicar em vários sectores de actividade, quer na recuperação de matérias-primas, quer na 

valorização de resíduos, quer no tratamento de águas residuais. A dessalinização das águas 

residuais, por exemplo, é uma exigência que começa a despontar na Europa). 

 

Manual de Boas Práticas Ambientais para o Sector de Curtumes 

 

O Manual de Boas Práticas Ambientais para o Sector de Curtumes pretende ser uma 

contribuição para a melhoria do desempenho ambiental das empresas, apresentando 

exemplos reais de práticas existentes e já implementadas.  
 

Planos de Gestão de Solventes 

 

O Decreto-Lei nº 242/2001 tem por objecto a redução dos efeitos directos e indirectos das 

emissões de compostos orgânicos voláteis para o ambiente, resultantes da aplicação de 

solventes orgânicos em certas actividades e instalações, bem como dos riscos potenciais 

dessas emissões para a saúde humana e para o ambiente.  

De acordo com este diploma, constitui uma obrigação de todos os operadores das 

instalações abrangidas, a elaboração de um plano de gestão de solventes, pelo que o CTIC 

continuará a apoiar as empresas nesta área. 
 

Estudo da altura das chaminés 

 

A entidade licenciadora das fontes de emissão de poluentes atmosféricos (CCDR) solicita às 

empresas, a realização de estudos que comprovem o cumprimento da legislação relativa à 

altura das chaminés. O CTIC continuará a prestar apoio às empresas nesta matéria. 

 

Responsabilidade Ambiental 

 

Após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 147/2008, relativo ao Regime da 

Responsabilidade Ambiental, o CTIC, a APIC e a AUSTRA têm desenvolvido uma estratégia 

de abordagem sectorial. 

No âmbito desta estratégia está a ser realizada uma definição dos riscos ambientais, que 

combinada com a apresentação de um conjunto de medidas de prevenção, possa 

determinar os riscos ambientais efectivos do sector, das empresas e da ETAR, permitindo fixar 

um patamar de referência consistente com a realidade do sector. 



 Plano de Actividades e Orçamento 
2011 

Para tal, continuarão a ser desenvolvidos trabalhos com um conjunto de entidades 

relacionadas com esta temática, nomeadamente seguradoras e empresas de estudos de 

riscos ambientais. 

 

Projecto Eco-Escola Alcanena 

 

À semelhança do que aconteceu no ano lectivo 2009/2010, o CTIC irá participar em 

2010/2011 no Conselho Eco-Escolas, que conta com a presença de elementos 

representativos de toda a comunidade educativa e da sua envolvente. 

A Escola Básica Dr. Anastácio Gonçalves, fruto da sua primeira participação no Programa 

Eco-Escolas, recebeu a Bandeira Verde. 

Na sequência do trabalho já realizado, aderiu pela segunda vez a este Programa 

internacional, que pretende encorajar acções e reconhecer o trabalho desenvolvido pelas 

Escolas, no âmbito da Educação Ambiental. 

 

2.3 Certificação 
 

Esta área de trabalho tem conhecido uma expansão apreciável, entrando agora em fase 

de consolidação. 

O CTIC continuará a prestar apoio às empresas de vários sectores de actividade em matéria 

de: 

 ISO 9000 – Sistemas de Gestão da Qualidade 

 ISO 14000 – Sistemas de Gestão Ambiental 

 OHSAS 18000 - Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 

 ISO 22000 - HACCP - Harzard Analysis Critical Control Point 

 Implementação do referencial BRC Consumer e IFS; 

 Sistemas Integrados Qualidade, Ambiente e Segurança  

 ISO 17025 - Acreditação de Laboratórios 

 Certificação de produtos 

 Marcação CE 

 Formação 

 Auditorias 

 

Normalização – ONS  

 

O CTIC é Organismo com funções de Normalização Sectorial nos domínios de Curtumes e 

Produtos de Couro com exclusão do calçado. 

Em 2011 pretende-se garantir o funcionamento da Comissão Técnica, assegurando a sua 

dinamização através das sub-comissões, bem como a representação de Portugal nos 

organismos internacionais, nomeadamente o CEN e a ISO, defendendo os interesses do 

sector.  

Será também da competência da ONS continuar a colaborar com o IPQ na adopção das 

normas entretanto traduzidas pelas diferentes SC’s. Estas normas serão divulgadas junto dos 

potenciais interessados e futuros utilizadores. 

Perspectiva-se ainda a continuação do trabalho de tradução das normas internacionais. 

Espera-se que estas actividades venham a beneficiar de apoio financeiro do QREN, no 

âmbito de candidatura conjunta dos Centros Tecnológicos, promovida pela RECET. 

 

Participação em Comissões Técnicas 
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Desde 1997 que o CTIC participa nas reuniões periódicas das Comissões Técnicas (CT) de 

várias áreas:  

CTR 03 - GT3 (Validação de Métodos Internos) – RELACRE; 

Sub-Comissão Técnica de Normalização da Qualidade da Água - CT72/SC2; 

Sub-Comissão Técnica de Normalização da Água (Métodos Microbiológicos) - CT72/SC4; 

CT RELACRE/IPAC – Emissões Gasosas (GT02 e GT03). 

 

OVM – Organismo de Verificação Metrológica 

 

O CTIC, na sua qualidade de OVM – Organismo de Verificação Metrológica para 

equipamentos de medição da área das peles, foi sujeito em Novembro 2010 a uma 

auditoria de acompanhamento por parte do IPQ, tendo sido comprovada mais uma vez a 

sua competência para a realização deste serviço. As perspectivas apontam no sentido da 

manutenção do volume de serviço idêntico ao ano de 2010.  

 

2.4 Serviços de Higiene e Segurança do Trabalho 
 

Trata-se de uma matéria sensível, a que as autoridades nacionais têm vindo a dedicar 

especial atenção, e na qual o CTIC pretende reforçar a sua capacidade de intervenção, 

prevendo-se desenvolver as seguintes actividades: 

A – Consultoria e acompanhamento técnico em Segurança e Higiene do Trabalho às 

empresas clientes  

B – Avaliações de Higiene Industrial 

C – Coordenação Científica dos cursos de Técnico Superior de Segurança e Higiene do 

Trabalho 

D – Segurança e Higiene do Trabalho no CTIC 

E – Formação em Segurança e Higiene do Trabalho 

F - Projectos 

 - Integração da Higiene e Segurança no projecto Pense Indústria 

 - Elaboração do manual de prevenção do sector dos curtumes 

G – Planos de Segurança Internos em empresas 

No âmbito do processo de Pedido de Autorização dos Serviços Externos de Segurança e 

Higiene do Trabalho, em 2008, o CTIC foi vistoriado pela ACT - Autoridade para as Condições 

de Trabalho, sendo emitido o Despacho de Autorização em Janeiro de 2009. 

O CTIC está autorizado a prestar Consultoria em diversos sectores e em actividades de risco 

elevado (alínea l) Actividades que impliquem a exposição a agentes biológicos do grupo 3 

ou 4 e alínea j) Actividades que impliquem a exposição a gentes cancerígenos, 

mutagénicos ou tóxicos para a reprodução). Recentemente o CTIC solicitou o 

prolongamento desta Autorização para o sector da construção civil. 

 

2.5 Laboratórios 
As empresas são confrontadas cada vez mais com um maior grau de exigência de controlo 

analítico, dos seus produtos: matérias-primas, peles em processamento e produtos 

fabricados, mas também a qualidade das águas, efluentes líquidos, solos, resíduos sólidos, 

ruído e produtos alimentares. 

O CTIC procura responder às necessidades das empresas, com uma actualização 

tecnológica permanente, nas diferentes áreas: 
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LEFM - Laboratório de Ensaios Físicos: Ensaios de força e tracção em peles, ensaios de solidez 

de tingimentos, ensaios de resistência à abrasão e fricção e outros ensaios de resistência 

físico-mecânica. 

LAQ - Laboratório de Análises Químicas: Análises de caracterização química em peles, 

produtos químicos e banhos de processamento, análises de efluentes líquidos, resíduos 

sólidos, águas para consumo humano e lamas. 

NUTECA - Núcleo de Tecnologias Ambientais: Análises de efluentes gasosos, estudos de 

tratabilidade e de valorização de resíduos. 

MICROB - Laboratório de Análises Microbiológicas: Análises em águas de consumo, efluentes 

industriais, peles, banhos e produtos alimentares. 

NUAR – Núcleo de Acústica e Ruído: Realização de avaliações de ruído industrial (posto de 

trabalho) e ruído ambiental (incomodidade para o exterior). 
 

Com a aquisição de novos equipamentos prevista para o ano de 2011 (ex: cromatografia 

iónica, fogging test, equipamento de medição da qualidade do ar interior) será alargada a 

gama de ensaios disponibilizados aos clientes. 

 

Métodos Instrumentais de Análise 
 

O acompanhamento da constante evolução dos métodos de ensaio é uma preocupação 

do CTIC, mantendo contacto permanente com outras entidades a nível europeu e mundial. 

Para o ano de 2011 pretende-se potenciar os novos equipamentos e desenvolver métodos 

de análise em outras matrizes: 

 Fósforo em efluentes líquidos e alguns metais pesados em águas de consumo; 

 Desenvolvimento de métodos analíticos em cromatografia iónica, nomeadamente 

nitritos, nitratos e amónia; 

 Desenvolvimento do método analítico para determinação de fluoretos em águas de 

consumo, efluentes líquidos e gasosos; 

 Desenvolvimento do ensaio Fogging Test em peles para estofos de automóveis; 

 Desenvolvimento do método de ensaio para avaliações acústicas de edifícios,  
 

Acreditação dos Laboratórios 
 

Os laboratórios do CTIC são acreditados pela Norma NP EN ISO/IEC 17025 que define os 

requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio e calibração, nas áreas de 

peles, águas residuais e de consumo, efluentes gasosos e ruído no local de trabalho (ruído 

industrial). 

No mês de Setembro 2010 foi realizada a auditoria de acompanhamento por parte do IPAC, 

sendo solicitada a extensão da acreditação para novos ensaios nas áreas de águas e 

alimentar. De salientar esta última, visto ser uma área com potencial de crescimento e onde 

o CTIC está apostado em incrementar a sua actividade.  

Como forma de complementar os serviços prestados, o CTIC irá em 2011 estender a sua 

acreditação para a área de ruído ambiental e para mais alguns metais pesados em águas 

de consumo. 
 

Ensaios Interlaboratoriais 
 

Por inerência da acreditação dos laboratórios e de forma a comprovar e demonstrar a 

qualidade dos resultados obtidos, o CTIC continuará a participar em ensaios 

interlaboratoriais de análises de águas, peles, ruído, efluentes gasosos e microbiologia 

alimentar. 
 

 

2.6 Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
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Projectos de I&DT 

 

Desenvolvimento de acções e projectos de ID&I - Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação (em conjunto com outras entidades do sistema científico e tecnológico, nacionais 

e estrangeiras, bem como empresas industriais) visando a optimização dos processos 

produtivos, a redução dos custos de produção e do seu impacto ambiental e a geração de 

novos artigos.  
 

 

Programa Projecto Duração Objectivos Parceria 

QREN / SI I&DT: 

Projectos em Co-

promoção 

FLESHDIESEL 

 

30 meses 

(2008/2011) 

- Desenvolvimento e optimização 

de processos enzimáticos para a 

hidrólise das raspas verdes; 

- Desenvolvimento do processo de 

refinação da gordura obtida; 

- Desenvolvimento de um 

processo de concentração e de 

refinação do hidrolisado proteíco 

obtido; 

- Utilização da gordura gerada na 

produção de biocombustíveis e 

desenvolvimento do processo; 

- Desenvolvimento de processos 

para a obtenção de produtos 

engordurantes obtidos a partir 

das gorduras refinadas;  

- Desenvolvimento de processos 

para obtenção de fillers 

proteícos a partir do 

concentrado proteíco obtido. 

- Curtumes J. B. Salgueiro 

- Bioportdiesel 

- CTIC 

- ISEP 

QREN / SI I&DT: 

Projectos em Co-

promoção 

INOVLASER 

 

24 meses 

(2009/2011) 

 

 

- Desenvolvimento de máquina de 

gravação por laser de alta 

rapidez.  

 

- Indutan 

- CE I – Companhia de Equip. 

Industriais 

- CTIC  

- CTCP 

QREN / SI I&DT: 

Projectos em Co-

promoção 

FILMEQUE 

 

 

24 meses 

(2009/2011) 

 

- Desenvolvimento de processo 

óptimo de depilação sem 

destruição do pêlo;    

- Valorização das penas de 

galináceos através da produção 

de filmes e/ou microcápsulas; 

- Desenvolvimento e optimização 

do processo de produção de 

filmes e/ou microcápsulas usando 

pêlo de bovino (resíduo da 

indústria de curtumes); 

- Desenvolvimento de hidrolisado 

de queratina e sua modificação 

química para aplicação em 

acabamento de couro. 

 

- Curtumes Aveneda 

- CTIC  

- ISEP 

- FEUP 

 

QREN / SI I&DT: 

Projectos em Co-

promoção 

Be Nature 

36 meses 

(2010/2013) 

 

O projecto Be Nature tem como 

principal objectivo o 

desenvolvimento de novos 

conceitos de produtos e processos 

que integram e potenciam as 

temáticas do desenvolvimento 

sustentável e da responsabilidade 

social. Os produtos a desenvolver 

neste projecto, nomeadamente 

COURO, COMPONENTES e 

CALÇADO BIODEGRADÁVEIS & 

COMPOSTÁVEIS destinam-se a um 

nicho de mercado específico, o 

dos consumidores que procuram 

produtos com conteúdos 

 

 

- António Nunes de Carvalho, 

S. A. 

- Vega Industries, S. A. 

- Comforsyst, S. A. 

- CTIC  

- CTCP 

- FCT / UNL 
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ECOLÓGICOS. 

QREN / SI I&DT: 

Projectos 

Mobilizadores 

NEWALK / PPS1: 

NEWALK MAT - 

Novos materiais, 

produtos químicos 

e dispositivos 

funcionais 

36 meses 

(2010/2013) 

 

O projecto mobilizador, NEWALK – 

Materiais, componentes e 

tecnologia para o calçado do 

futuro, integrado no pólo da moda 

(estratégia de eficiência 

colectiva), visa a geração e 

aplicação de novos 

conhecimentos com vista ao 

aumento da competitividade de 

empresas de toda a fileira, 

promovendo a articulação entre 

estas e as entidades do sistema 

científico e tecnológico nacional 

(ESCTN). 

A participação do CTIC terá como 

principal objectivo a coordenação 

técnica das seguintes actividades 

(integradas no PPS1 do projecto): 

- Desenvolvimento de artigos para 

calçado de elevado 

desempenho, inclusive isentos de 

metais pesados; 

- Desenvolvimento de novos 

produtos para aplicação no 

couro, com sita à sua 

funcionalização. 

 

 

 

Parceria que integra as 

actividades referidas: 

- António Nunes de Carvalho, 

S. A. 

- Curtumes Aveneda, Lda. 

- Dias Ruivo, Lda. 

- INDINOR, S. A. 

- CTIC  

- CTCP 

- ISEP 

 

QREN / SI I&DT: 

Projectos 

Mobilizadores 

Novos Produtos e 

Serviços para a 

Indústria 

Transformadora 

36 meses 

(2010/2013) 

 

Este é um projecto integrado nas 

actividades da PRODUTECH - 

Associação para as 

Tecnologias de Produção 

Sustentáveis (estratégia de 

eficiência colectiva). A 

participação do CTIC no projecto 

visará o desenvolvimento dos 

seguintes sistemas (aplicáveis ao 

processo produtivo de curtumes): 

- Sistema de controlo de 

qualidade on-line, inclusive no 

controlo de processos de 

tingimento; 

- Sistema de gestão de produção; 

- Sistema de gestão de relações 

cliente-fornecedor, integrado no 

sistema global de gestão da 

empresa. 

A parceira envolve os vários 

associados do Pólo de 

Competitividade 

PRODUTECH, cuja lista pode 

ser consultada em: 

http://www.produtech.org/a-

produtech/associados 

 

QREN – Sistemas de 

Apoio a Acções 

Colectivas (SIAC) 

 

Projecto  

PENSE INDÚSTRIA 

 

 

 

 

(2011/2012) 

- Conhecimento e igualdade de 

oportunidades; 

- Motivação dos jovens para a 

busca do conhecimento e sua 

aplicação na indústria e no 

desenvolvimento do país e do 

espaço europeu. 

 

 

- Centros Tecnológicos - 

RECET 

Cooperação 

Transfronteiriça 

Espanha – Portugal 

 

RITECA – Rede de 

Centros 

Tecnológicos 

 

 

 

(2011/2012) 

- Dinamizar o intercâmbio e a 

complementaridade entre as 

diferentes infraestruturas 

tecnológicas e empresas 

europeias; 

- Potenciar a oferta tecnológica; 

- Criar capacidade competitiva 

inter-regional 

 

 

- Centros Tecnológicos - 

RECET 

QREN – Sistemas de 

Apoio a Acções 

Colectivas (SIAC) 

 

Projecto  

GAPI - Tecnologia 

 

 

 

 

(2010/2011) 

- Apoio às acções desenvolvidas 

pela rede “GAPI – Centros 

Tecnológicos”; 

- Disseminação do conceito e das 

boas práticas para ajudar à 

criação de valor económico do 

 

 

- Centros Tecnológicos - 

RECET 

http://www.produtech.org/a-produtech/associados
http://www.produtech.org/a-produtech/associados
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acto de proteger a propriedade 

industrial. 

QREN – Sistemas de 

Apoio a Acções 

Colectivas (SIAC) 

 

Projecto  

Business & 

Technical 

Intelligence para 

PME  

 

 

 

(2011/2012) 

- Projecto abrangente que 

envolve a informação de gestão 

orientada para PME e a 

representação em organizações 

comunitárias e internacionais. 

 

 

- Centros Tecnológicos - 

RECET 

 

GAPI – Gabinete de Apoio à Propriedade Industrial 

 

O CTIC dispõe de um novo serviço de apoio ás empresas, o GAPI - Gabinete de Apoio à 

Propriedade Industrial, este gabinete tem o reconhecimento do INPI e tem os parceiros 

indicados a prestar todo o apoio necessário às empresas. 

Propriedade Industrial visa a protecção das invenções, das criações estéticas (design) e dos 

sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado. 

Neste sentido o GAPI - Gabinete de Apoio à Propriedade Industrial do CTIC, tem por 

objectivo: 

- Promover a sensibilização das PME em matéria de PI (ex.: Pré-Diagnósticos);  

- Implementar actividades de suporte ao “enforcement”;  

- Assistência Técnica à instrução de processos de Pedidos de Registo (modelos, marcas, 

patentes) e acompanhamento pós-registo para manutenção dos direitos adquiridos 

- Vigilância e difusão selectiva da inovação e de registos relevantes para o sector 

- Desenvolver competências em “soft IP” (acordos de confidencialidade, acordos de 

consórcio e regulamentos de PI, segredo de negócio, entre outros).  

- Levar a PI a públicos complementares, desenvolvendo materiais e actividades específicas, 

por exemplo para escolas. 

Foi desenvolvido um Estudo de Inteligência Tecnológica que caracteriza a evolução 

tecnológica do sector de curtumes, e disponibiliza informação exaustiva sobre as patentes 

registadas a nível mundial nos últimos vinte anos. Este trabalho será apresentado pela 

Clarke, Modet & Cª, especialista nesta matéria. 

Já foram apoiadas diversas empresa no registo das suas marca e logotipos. 

 

 

Outros trabalhos a desenvolver 

 
 

Para além dos projectos atrás indicados, outros trabalhos serão desenvolvidos: 

Aplicação industrial de sistemas de reciclagem de banhos.  

Optimização de processos de curtume sem crómio (wet-white). 

Biotecnologia – Esta é uma área onde o CTIC pretende manter-se activo, acompanhando 

as evoluções tecnológicas e disseminando os vários trabalhos por si já desenvolvidos, 

nomeadamente pela aplicação de preparações enzimáticas nas seguintes fases do 

processo produtivo: remolho; caleiro; purga (novos bates enzimáticos); lavagem do wet-

blue; e tingimento. 

Nanotecnologias – Pretende-se continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido há já 

cerca de um ano, nomeadamente pela aplicação de nanopartículas e nanocoatings, 

contribuindo para a geração de artigos funcionais. 

  

 

2.7 Formação 
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O CTIC, como entidade formadora certificada pela DGERT - Direcção-Geral do Emprego 

e das Relações de Trabalho, no sentido de dar respostas ao novo regulamento de 

formação, efetuou algumas reestruturações no seu processo formativo por forma a 

acompanhar o incremento da mesma, mantendo padrões de qualidade. 

Neste momento todas as formações ministradas pelo CTIC são registadas na plataforma 

online SIGO - Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa. 

Numa altura em que o controlo e rigor sobre as formações ministradas é cada vez maior, 

quer por parte da DGERT que se encontra a alterar os seus processos formativos quer por 

parte da ACT, que através do relatório único onde constam as horas ministradas por cada 

empresa aos seus colaboradores, o apoio e a oferta formativas ajustada às necessidades 

das empresas é cada vez maior. 

Outro aspeto a realçar é a importância das parcerias estabelecidas com outras entidades, 

pelo que pretende-se reforçar as parceiras existentes e criar novas. 

Prevê-se aumentar e diversificar o leque de oferta formativa certificada, prevista para as 

seguintes áreas: 
 

o Desenvolvimento Pessoal 

o Línguas e Literatura Estrangeira 

o Informática na ótica do utilizador 

o Segurança e Higiene do Trabalho 

o Construção Civil e Engenharia Civil 

o Protecção do Ambiente 

o Marketing e Publicidade 

o Indústrias Alimentares 

o Secretariado e Trabalho Administrativo 

o Indústrias do Têxtil, Vestuário Calçado e Couro 

o Contabilidade e Fiscalidade 

o Enquadramento na Organização/Empresa 

o Gestão e Administração 

o Serviços de Transporte 
 

O CTIC será parte integrante e ativa no sector para a qualificação da fileira da moda, ou 

seja, conceber cursos do sector de curtumes que façam parte do Catálogo Nacional de 

Qualificações. 

O CTIC apoiou várias empresas a diversas medidas na apresentação de candidaturas ao 

POPH para formação a realizar em 2011 e 2012 e prevê em 2012 elaborar ainda mais 

candidaturas ao POPH. 

Foi igualmente submetida uma candidatura para o CTIC poder disponibilizar formações 

modelares certificadas, financiadas às empresas. 

Encontra-se a decorrer o programa formação-ação em parceria com a Mundiserviços, no 

sentido de disponibilizar às empresas consultoria na área da gestão, o que acaba por 

englobar uma série de temas que permitem a melhoria do processo das empresas. 

O curso de Técnico Superior de Segurança e Higiene do trabalho vai ser sujeito a um novo 

processo de homologação com uma revisão do mesmo, e pretende-se apresentar um 

pedido de homologação para a Reciclagem de TSSHT. 

Por último, a elaboração de um Plano de Formação interno estruturante, para reforço de 

competências dos recursos humanos do CTIC, de forma a continuar a garantir um serviço de 

qualidade. 
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3. PLANO FINANCEIRO 
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3. Plano Financeiro 

3.1 Balanço Previsional 
   Euros 

RÚBRICAS 2009 2010 2011 

ACTIVO  (Prev) (Prev) 

Activo não Corrente    

 Activos Fixos Tangíveis 1,057,795 1,146,403 1,230,656 

 Participações financeiras -método da equivalência 
patrimonial 

14,964 14,964 14,964 

 Participações financeiras - outros métodos 15,500 16,000 16,000 

Total Activo não Corrente 1,088,259 1,177,367 1,261,620 

Activo corrente    

 Inventários 25,514 24,500 24,236 

 Clientes 439,327 425,200 337,600 

 Estado e Outros Entes Públicos 10,055 0 0 

 Outros Contas a Receber 546,562 667,224 742,259 

 Diferimentos 7,182 5,200 6,200 

 Depósitos Bancários e Caixa 52,136 10,697 9,287 

Total Activo Corrente 1,080,776 1,132,821 1,119,582 

TOTAL DO ACTIVO 2,169,035 2,310,188 2,381,202 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO    

CAPITAL PRÓPRIO     

 Capital Realizado 308,500 309,000 309,000 

  Reservas Legais 451,255 455,190 486,992 

 Outras Reservas    

  Outras Variações no Capital Próprio 0 462,002 616,683 

  Resultados Líquidos do Período 3,935 31,801 2,208 

Total do Capital Próprio 763,690 1,257,994 1,414,883 

    

PASSIVO    

Passivo não Corrente    

 Financiamentos obtidos 0 0 0 

Total Passivo não corrente 0 0 0 

Passivo Corrente    

  Fornecedores 275,118 285,135 374,103 

  Estado e Outros Entes Públicos 52,701 66,300 67,200 

 Financiamentos obtidos 0 0 0 

  Outros Contas a Pagar 15,668 6,520 9,500 

  Diferimentos 1,061,858 694,239 515,516 

Total Passivo Corrente 1,405,345 1,052,194 966,319 

TOTAL PASSIVO 1,405,345 1,052,194 966,319 

TOTAL Capital Prop+Passivo 2,169,035 2,310,188 2,381,202 
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3.2 Conta de Exploração Previsional 

 

 
   Euros 

RÚBRICAS 2009 2010 2011 

  (Prev) (Prev) 

RENDIMENTOS E GASTOS    

Vendas e Serviços Prestados 898,746 1,046,438 944,160 

Subsídios à Exploração 253,411 280,047 325,508 

 -Directos 22,886 6,932 92,876 

 -De Prestação de Serviços 230,525 273,115 232,632 

Custo Merc. Vendidas e Mat. Consumidas -77,396 -52,807 -44,400 

    

Fornecimentos e Serviços Externos -320,516 -433,010 -394,070 

    

Gastos com Pessoal -647,834 -712,663 -747,863 

    

Imparidade de Dividas a Receber -25,041 -18,000 -6,000 

    

Outros Rendimentos e Ganhos 86,378 93,504 121,437 

    

Outros Gastos e Perdas -12,152 -14,756 -4,748 

    

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos 

155,596 188,754 194,024 

    

Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização -144,003 -143,407 -183,313 

    

Imparidade de Inv. Depreciaveis/ amortizaveis 0 0 0 

    

Resultado Operacional (antes de gastos de financiam. E 
impostos 

11,594 45,347 10,711 

    

Juros e rendimentos similares obtidos 0 0 0 

    

Juros e gastos similares suportados -4,857 -1,845 -4,200 

    

Resultados antes de impostos 6,736 43,502 6,511 

Imposto s/ o Rendimento do Periodo -2,801 -11,700 -4,302 

RESULTADOS LIQ. PERIODO 3,935 31,801 2,208 

 

 

 

 

 
3.3 Fornecimentos e Serviços Externos 
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RÚBRICAS 2009 2010 2011 

  Prev. Prev. 

Subcontratos 44,845 71,156 63,800 

Serviços especializados 128,626 203,459 164,260 

Trabalhos Especializados 66,608 98,124 73,240 

Publicidade e Propaganda 11,079 15,777 12,500 

Vigilância e Segurança 2,628 2,601 2,620 

Honorários 22,049 52,758 41,100 

Conservação e Reparação 26,262 33,687 34,800 

Outros Serviços 0 512 0 

Materiais  37,589 37,359 40,460 

Ferramentas e utensilios de desgaste 
rápido 

29,064 28,291 24,300 

Livros e Documentação Técnica 2,776 4,249 6,800 

Material de Escritório 5,749 4,818 9,360 

Energia e Fluídos 33,997 35,908 39,530 

Electricidade 13,156 12,258 14,300 

Combustiveis 19,130 21,993 23,400 

Água 1,712 1,657 1,830 

Deslocações, estadas e transporte 28,958 35,742 34,300 

Deslocações e estadas 28,933 34,616 33,400 

Transporte das mercadorias 24 1,126 900 

Serviços Diversos 46,502 49,385 51,720 

Rendas e alugueres 7,508 18,293 20,400 

Comunicação 13,732 12,757 13,200 

Seguros 7,086 8,662 9,400 

Contencioso e notariado 749 571 600 

Despesas de representação 1,916 2,587 2,640 

Limpeza, higiene e conforto 12,645 5,464 5,480 

Outros serviços 2,866 1,052 0 

TOTAL 320,516 433,010 394,070 

 

 

 
3.4 Prestação de Serviços por Tipo de Actividade 
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Rúbricas 2009 2010 2011 

  Prev. Prev. 

Laboratórios: 246.798 260.686 251.160 

    - LEFM 24.346 24.508 23.160 

    - LAQ 189.036 201.938 197.700 

    - NUTECA    

    - MICROB 33.416 34.240 30.300 

    

Consultoria Tecnológica 179.569 245.850 214.200 

    

Certificação 222.959 326.928 273.600 

    

Formação 117.011 115.639 109.800 

    

Controlo Emissões Gasosas 113.565 97.334 95.400 

    

Outros 18.844 0 0 

    

Total 898.747 1.046.438 944.160 

 
3.5 Subsídios à exploração 

Descrição Valor 

Pense Indústria  40.356,52 

ONS 17.942,83 

GAPI 27.510,00 

Filmeque 5.422,66 

Inovlaser 6.609,50 

Produtech 66.516,75 

Be Nature 25.924,26 

Newalk 42.349,17 

Mais CTIC 85.300,26 

IEFP 7.576,00 

Total Geral 325.507,95 
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3.6 Proveitos Operacionais 
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