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INTRODUÇÃO 
 
De forma a cumprir os Estatutos, vem o Conselho de Administração apresentar o Plano de 
Atividades e Orçamento para o exercício de 2012. 
 
O cenário que se antevê para o próximo ano é de agravamento da atual situação de crise 
económico-financeira a nível europeu, sentindo-se com especial intensidade em Portugal, 
com reflexos diretos na já difícil situação do tecido económico nacional. 
No que respeita em particular ao setor de curtumes, as empresas têm vindo a apostar na 
inovação em produtos e processos, na diversificação e diferenciação dos seus produtos, 
com maior valor acrescentado, bem como numa incessante procura de novos mercados 
internacionais, resultante de uma capacidade concorrencial acrescida. 
No entanto, a grande instabilidade dos mercados, aliada às crescentes dificuldades de 
financiamento, transmitem alguma insegurança para o próximo ano. 
Num enquadramento macroeconómico adverso, o Plano de Atividades e Orçamento que 
agora se apresenta, reflete alguma contenção, acautelando a sustentabilidade económica 
e financeira do Centro Tecnológico, para o que é indispensável um absoluto rigor na gestão 
dos recursos. 
O CTIC continuará a consolidar a sua ligação ao tecido económico, assente nas 
qualificações e experiência acumuladas, e continuará a apoiar 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 e energéticas, 
os aspetos relacionados com a segurança e higiene do trabalho, a formação profissional 
dos seus colaboradores. 
Os serviços prestados pelos Centros Tecnológicos têm sido alavancados nos anos mais 
recentes por um instrumento no âmbito do QREN, os Vales Inovação/I&DT, que têm 
permitido às empresas beneficiar de condições vantajosas no recurso a esses serviços, pelo 
que a sua continuidade é um fator de relevo. 
As atividades de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico continuarão a merecer 
especial atenção, com o desenvolvimento de novos processos e produtos, com destaque 
para os que decorrem no âmbito dos Pólos de Competitividade: PRODUTECH - 
desenvolvimento de novas tecnologias de produção e na Moda - inovação em peles para 
calçado. 
A interligação entre os Centros Tecnológicos nacionais, dinamizada pela RECET, permitirá o 
desenvolvimento de projetos conjuntos em diversas áreas. A nível europeu será mantida a 
colaboração com outros Centros, no âmbito do GERIC. 
A cooperação com as restantes infraestruturas representativas do setor de curtumes será 
mantida: 
- Com a AUSTRA, no apoio à implementação dos projetos relacionados com as melhorias 
ambientais a introduzir no Sistema de Alcanena. 
- Com a APIC, no desenvolvimento do projeto submetido ao QREN para reforço da 
internacionalização e da promoção do setor, da moda e do design. 
Manter-se-á a aposta no reforço de competências do Centro, no âmbito do programa 
plurianual apoiado pelo QREN, que prevê investimentos de requalificação das infra-
estruturas, aquisição de novos equipamentos, novas acreditações nos laboratórios, 
desenvolvimento de novos processos tecnológicos, novas valências e novos serviços. 
 
Para o sucesso das atividades propostas neste Plano, é fundamental a habitual dedicação 
de toda a equipa de colaboradores 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 objetivo de 
contribuir, num processo dinâmico, para promover e apoiar o seu desenvolvimento, a 
inovação e a competitividade. 
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1.2 Organigrama 
 
 

 
 

 
 
 
 
1.3 Recursos Humanos 
 
 
A diversidade de atividades e de serviços oferecidos pelo Centro à comunidade empresarial 
e à sociedade em geral estão alicerçados num quadro de recursos humanos com carácter 
de polivalência, que contribuem para o reforço da capacidade de intervenção do CTIC. 
A formação dos colaboradores continuará a ser uma prioridade, incidindo sobre as áreas de 
atuação do CTIC. 
Note-se que o atual programa de incentivo à formação profissional em Portugal, o POPH, 
não considera prioritária a formação destinada aos quadros técnicos, pelo que não a tem 
apoiado, nem se perspetiva uma alteração deste cenário, o que significa um esforço 
acrescido por parte do Centro na promoção dessa formação. 
Em face da atual conjuntura, prevê-se para 2012 uma pequena redução do quadro de 
colaboradores, cujo número médio passará a ser de 27. 
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1.4 Recursos Tecnológicos 
 
A dinâmica dos mercados impõe uma permanente atualização de competências e 
capacidades de intervenção, quer nos aspetos tecnológicos, quer de organização ou 
outros, pelo que, em 2012, o CTIC continuará a realizar alguns investimentos nesse sentido. 
Assim, no âmbito de um plano de médio prazo, iniciado já em 2010, e com apoio do QREN - 
Mais Centro, serão efetuados investimentos para reforço de competências, atualização 
tecnológica e acreditação dos laboratórios (adaptação de instalações e aquisição de 
equipamentos de laboratório), bem como melhoria das condições de trabalho, com 
destaque para: 

• 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; 

• Novos sistemas de filtração por membranas – nanofiltração e microfiltração. 
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1.5 Marketing 
 
O CTIC tem sentido necessidade de efetuar um upgrade à sua imagem e comunicação. 
Neste sentido têm sido desenvolvidos trabalhos, tanto para renovação da imagem do CTIC 
junto das empresas e de outras entidades, como para chegar a novos mercados. Trata-se 
de um trabalho que terá uma continuidade em 2012 mas que já começa a dar aos seus 
frutos. 
O objetivo 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. Para tal existe um conjunto de medidas em 
desenvolvimento e a desenvolver: 
 

• Renovação da imagem institucional; 

• Elaboração de novas comunicações (folhetos, flyers, cartazes, etc.); 

• Intensificação de campanhas de divulgação por departamento, nomeadamente 
através de mailings direcionados para diferentes mercados alvo; 

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

• Atualização permanentemente do sítio da Internet (www.ctic.pt); 

• Newsletter - De forma a manter uma relação duradoura e constante com os clientes 
e parceiros, continuará a ser publicada uma Newsletter que tem como objetivo dar 
destaque e divulgar as atividades desenvolvidas; 

• Aumentar a frequência de publicidade em meios de comunicação social; 

• Realização de workshops temáticos; 

• Ação direta junto dos clientes; 

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

A Expopele, fruto de uma parceria com a Câmara Municipal de Alcanena, com a APIC e a 
ACIS, é um bom exemplo. 
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, será implementado em 2012 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 
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Eficiência Coletiva. 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; 

• Relacre, IPQ e IPAC – Comissões técnicas de normalização e desenvolvimento das 
actividades laboratoriais; 

• 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; 

• ADENE – Agência para a Energia – Organização de cursos de Gestão de Energia na 
Indústria; 

• Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria e Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Portalegre - Desenvolvimento de projetos I&D com aplicação nas áreas de 
processo produtivo, valorização de resíduos e gestão de energia. 

 

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 de defesa dos interesses dos Centros 
Tecnológicos, promovendo a imagem global através de ações de diversa natureza e 
colaborando no desenvolvimento de projetos comuns (Pense Indústria, Gabinete de 
Apoio à Propriedade Industrial, Business and Technical Intelligence). 
 
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 2012 dar-se-á continuidade ao desenvolvimento de atividades e projetos conjuntos. 
 
Associação POOL-NET Portuguese Tooling Network - entidade que gere o Pólo de 
Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling 
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• 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. 
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. 

 

• IULTCS – International Union of Leather Technologists & Chemists Societies 

O CTIC integrou no final de 2011 a IULTCS - International Union  of Leather Technologists & 
Chemists Societies, tendo assento no respetivo comité executivo. Neste forum são 
debatidos temas essencialmente de natureza tecnológica, reunindo especialistas de 
curtumes a nível mundial. 

Prevê-se uma participação ativa nas próximas reuniões do comité executivo e no apoio 
à organização dos congressos previstos para 2012. 
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2. Plano de Actividades 
 
2.1 Consultoria Tecnológica e Transferência de Tecn ologia 
 
2.1.1 Desenvolvimento tecnológico em curtumes 
 
O apoio tecnológico ao sector de curtumes basear-se-á em 2012 nos resultados obtidos em 
atividades de I&DT, bem como nas novas tecnologias usadas a nível mundial. 
Para tal haverá o recurso aos meios laboratoriais disponíveis no CTIC, com especial relevo 
para a Unidade de Processos Tecnológicos, mas também em atividades de consultoria 
tecnológica / organizacional e de estudos de produtividade. 
   
Actividades de I&DT nas empresas 
 
As principais linhas da intervenção do CTIC junto das empresas de curtumes estarão no 
seguinte âmbito: 
 

• Desenvolvimento de novos processos de curtume sem recurso a metais pesados - wet-
white orgânico; 

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

• Desenvolvimento de novos artigos com propriedades funcionais; 

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

• Valorização de resíduos sólidos; 

• Exploração das nanotecnologias com vista à obtenção de artigos com maior qualidade 
e propriedades funcionais melhoradas. 
 

Desenvolvimento de produtos e processos 
 
O CTIC desenvolverá em 2012 atividades de consultoria tecnológica no desenvolvimento de 
produtos e processos fundamentalmente direcionado para o sector de curtumes, na 
sequência do que em anos anteriores tem vindo já a ser efetuado. Parte destes trabalhos 
encontram-se já contratualizados, alguns em curso, outros para arranque no início de 2012. 
Deixa-se de seguida indicação das áreas tecnológicas em que estes trabalhos se inserem: 
 

• Otimização processual, no sentido de melhorar a gestão de recursos e a rentabilidade 
produtiva; 

• Desenvolvimento de artigos, por recurso a novos processos de base e/ou a 
acabamentos inovadores; 

• Prevenção/minimização do impacte ambiental; 

• Melhoria da performance de produtos, nomeadamente no que respeita a valores de 
solidez das cores e a resistências físico-mecânicas da estrutura fibrosa; 

• Desenvolvimento de novos produtos químicos para aplicação em peles, 
nomeadamente agentes de curtume e de engorduramento; 

• Desenvolvimento de catálogos (realização de ensaios com novos produtos químicos 
para elaboração de 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. 
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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. 
 
2.2 Ambiente 
 
O CTIC desenvolve um conjunto de serviços de consultoria e monitorização ambiental, os 
quais são disponibilizados às empresas, entidades públicas, escolas e particulares. 
De entre estas são de destacar: 
 
Licenciamento das empresas 
 
Estes processos são diferenciados tendo em atenção a sua dimensão, tipologia, sector de 
atividade, área, etc., são cada vez mais exigentes e para os quais a maioria das empresas 
não está preparada para dar resposta. Assim, 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 de águas); 
• Transporte, valorização e destino final de resíduos; 
• Produção de energia 

 
O mercado abriu novas oportunidades de trabalho nesta área, as quais se pretende 
incrementar em 2012. 
 
Monitorização Ambiental 
 
A monitorização ambiental tem como objetivo acompanhar e avaliar os efeitos, no 
ambiente circundante, produzidos pela atividade de uma determinada empresa ou pela 
implementação de um determinado projeto.  
O CTIC está 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. 
Em termos de reforço da capacidade analítica e da oferta de novos e melhores serviços, 
prevê-se a utilização em 2012 de novos equipamentos para as áreas de efluentes gasosos, 
ruído ambiente (foi solicitada a extensão da acreditação em 2011) e avaliações acústicas 
de edifícios. 
 
Diagnósticos e Auditorias Ambientais 
 
Os estudos de diagnóstico e/ou auditoria ambiental permitem controlar e melhorar, de 
forma sistemática, o desempenho ambiental das empresas. 
 As ações de auditoria permitem efetuar a verificação do desempenho ambiental face a 
vários referenciais, voluntários (ISO 14001, EMAS – Sistema Comunitário de Ecogestão e 
Auditoria) ou obrigatórios (legislação aplicável). 
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No âmbito dos processos de certificação ambiental das empresas, o CTIC continuará a 
realizar Auditorias Ambientais. 
Os Diagnósticos Ambientais têm vindo a ser realizados no âmbito de projetos de 
investimento das empresas, necessidades de organização interna, aplicação de coimas por 
parte das entidades inspetivas e requisitos das entidades licenciadoras. 
Com a legislação em permanente atualização, as empresas estão a sentir cada vez mais 
necessidade de apoio nestas matérias, pelo que, para 2012 prevê-se um reforço de 
atividade nesta área.  
 
PDA – Planos de Desempenho Ambiental 
Relatório Ambiental Anual (RAA) 
Inventário PRTR (Pollutant Release and Transfer Register – Registo de Emissões e 
Transferência de Poluentes) 
 
Os operadores com Licenciamento Ambiental, operadores PCIP, devem estabelecer e 
manter um PDA – Plano de Desempenho Ambiental que integre as ações de melhoria 
ambiental a introduzir de acordo com estratégias nacionais de política de ambiente e 
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s) aprovadas ou a aprovar para o sector da atividade, 
como objetivo de minimizar ou quando possível eliminar, os efeitos adversos no ambiente. 
O PDA inclui a calendarização das ações a que se propõem, para um período mínimo de 5 
anos, clarificando as etapas e todos os procedimentos que especifiquem como prevê o 
operador alcançar os objetivos e metas de desempenho ambiental para todos os níveis 
relevantes, nomeadamente os aspetos decorrentes dos Documentos de Referência sobre 
MTD (BREF’s), tanto o sectorial como os relacionados com a atividade. Por objetivo deve 
ainda incluir os meios para alcançar e o prazo para a sua execução. 
O Relatório Ambiental Anual reúne os elementos demonstrativos do cumprimento do 
licenciamento ambiental (LA), incluindo os sucessos alcançados e dificuldades encontradas 
para atingir as metas alcançadas. O RAA deve reportar-se ao ano civil anterior ser enviado 
à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).  

O Inventário PRTR, implementado a nível comunitário pelo Regulamento (CE) n.º 166/2006, 
de 18 de Janeiro, abrange as emissões para o ar e água, as emissões para o solo e 
transferências para fora do local da instalação de água residual (destinadas a tratamento 
fora da instalação) e de resíduos perigosos e não perigosos. Todos os operadores PCIP são 
obrigados ao preenchimento e entrega do inventário PRTR. 
 O CTIC presta assistência técnica na elaboração desta documentação, no preenchimento 
e na obtenção dos dados necessários, bem como no controlo da sua execução.   
 
Atualização da legislação ambiental 
 
As constantes alterações da legislação exigem um acompanhamento permanente, de 
modo a proporcionar às empresas, uma informação sempre atualizada. Em alguns casos, 
nomeadamente as empresas que têm implementado um Sistema de Gestão Ambiental, a 
atualização permanente da legislação é um requisito normativo.  
 
Criação do “Dossier Ambiente” 
 
O CTIC tem-se deparado com o facto de muitos dos agentes económicos não se 
encontrarem devidamente esclarecidos, quanto à documentação exigida e quanto às 
normas jurídicas com incidência ambiental de cumprimento obrigatório. 
Assim, tem vindo a implementar o “Dossier Ambiente” em várias empresas, onde se procura 
sistematizar toda a documentação relativa ao cumprimento da legislação ambiental. 
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A criação do “Dossier Ambiente” é de carácter facultativo, mas considera-se de grande 
importância, já que permite às empresas organizarem a documentação necessária e 
conhecer as situações a regularizar face à legislação em vigor. 
 
Auditorias e soluções energéticas 

 
A alta dos preços do petróleo veio colocar na ordem do dia a questão da energia e da sua 
influência direta 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 direto 
no desempenho das empresas. E este impacto é proporcional ao peso que este recurso tem 
na sua estrutura de custos. 
Para além da capacidade interna desenvolvida nos últimos anos, 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. 
Além de outros setores já com historial de intervenção, pretende-se atuar em 2012 nos 
transportes. 
 
Projeto e exploração de ETAR’s e outros equipamentos  
 
O Departamento de Ambiente prestará assistência técnica em empresas de diferentes 
sectores de atividade, com especial relevo para as empresas de curtumes com ETAR 
própria, agro-indústrias (matadouros, hortofrutícolas, bebidas, queijarias, etc.), oficinas 
automóvel e aterros (tratamento de lixiviados) entre 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). 
As soluções tipo “chave na mão” incluem por vezes o fornecimento de equipamentos.  
 
Monitorização de “lixeiras” encerradas e aterros 
 
Em 2012 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, semestrais e anuais de acompanhamento. 
 
Estudos de tratabilidade 
 
Para as indústrias, a caracterização quantitativa e qualitativa das águas residuais tem por 
objetivo assegurar o respeito dos limites legais de descarga, minimizar os gastos e otimizar a 
produção, de preferência com efeito poluente mínimo e para definir os sistemas de 
tratamento a implementar.  
Para isso é necessário: conhecer os caudais, os picos de concentração e carga (os sistemas 
de tratamento devem ser dimensionados para as cargas mais elevadas), a variabilidade e 
os limites legais de emissão. 
Devido às características particulares das águas residuais a tratar, o processo deve ser 
estudado em detalhe, no sentido de otimizar o desempenho operacional da instalação. 
Nesse sentido, é fundamental a realização de ensaios práticos, com base na operação de 
uma instalação piloto/bancada. 
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Em 2012 serão utilizados novos equipamentos: 
- uma coluna de carvão ativado: este equipamento à escala laboratorial permite a 
realização de estudos de tratabilidade de águas e de efluentes gasosos  
- uma instalação de osmose inversa tubular: será aplicada em vários sectores de atividade, 
quer na recuperação de matérias-primas, quer na valorização de resíduos, ou no 
tratamento de águas residuais.  
 
Planos de Gestão de Solventes 
 
O Decreto-Lei nº 242/2001 tem por objeto a redução dos efeitos diretos e indiretos das 
emissões de compostos orgânicos voláteis para o ambiente, resultantes da aplicação de 
solventes orgânicos em certas atividades 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. 
 
Planos de Gestão de Resíduos 

 
O CTIC continuará a implementar nas empresas, planos globais de gestão de resíduos, 
promovendo a implantação de sistemas de triagem e segregação dos diversos resíduos, a 
valorização interna de determinados resíduos, a otimização dos fluxos produtivos e o 
encaminhamento adequado dos resíduos de processo e dos resíduos específicos (elétricos e 
eletrónicos, pneus, baterias, PCB´s, óleos, sucatas, resíduos perigosos, lâmpadas, etc.). Estes 
planos contemplam também a definição de um “Parque de Resíduos”, sinalética, manual 
de gestão, diagramas e procedimentos operacionais, visando a melhor gestão, 
manuseamento e controlo dos resíduos gerados e armazenados, bem como o seu 
encaminhamento para destino final autorizado. 
 
 Planos de Gestão de Efluentes Pecuários 
 
A Portaria n.º 631/2009 estabelece as normas relativas à elaboração do Plano de Gestão de 
Efluentes Pecuários (PGEP) que articulam complementarmente com disposições 
regulamentares constantes de vários documentos, como o Código de Boas Práticas 
Agrícolas (CBPA).  
Visa promover as condições adequadas de produção, recolha, armazenamento, 
transporte, valorização, transformação, tratamento e destino final. 
Este enquadramento dá prioridade à valorização agrícola, na perspetiva de devolver ao 
solo os componentes minerais e a matéria orgânica necessários ao desenvolvimento 
vegetal, promovendo, ainda, a redução da necessidade de adubações minerais e 
minimizando os impactes negativos desses efluentes sobre o ambiente. 
O CTIC apoiará as empresas nesta matéria, incluindo nos processos de licenciamento. 
 
Estudo da altura das chaminés 
 
As empresas devem enviar à entidade licenciadora das fontes de emissão de poluentes 
atmosféricos (CCDR), estudos que comprovem o cumprimento da legislação relativa à 
altura das chaminés. O CTIC continuará a prestar apoio às empresas nesta matéria. 
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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 efetivos do sector, das empresas e da ETAR, permitindo fixar 
um patamar de referência consistente com a realidade do sector. 
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. 
Por outro lado, o CTIC, em parceria com empresas da especialidade, desenvolve estudos 
de “Avaliação de Risco Ambiental” para suporte à constituição de garantia financeira, nos 
termos da metodologia da UNE 150008: 2008 (Análisis y evaluación del riesgo ambiental). 
 
AUSTRA / Sistema de Alcanena 
 
No âmbito do Protocolo celebrado entre o Ministério do Ambiente, a Câmara Municipal de 
Alcanena e a AUSTRA, o CTIC, como parceiro tecnológico, continuará a ter uma 
intervenção ativa. 
O CTIC tem vindo a coordenar a elaboração dos diferentes projetos e cadernos de 
encargos, com vista à elaboração em 2012, das diferentes candidaturas a apoios 
financeiros no âmbito do QREN, nomeadamente: 
- Remodelação da rede de coletores (domésticos e industriais); 
- Melhoria da eficiência do sistema de tratamento da ETAR; 
- Unidade de tratamento de resíduos - Raspas Verdes. 
O CTIC colaborará ainda noutras ações da responsabilidade do Ministério do Ambiente: 
- Reabilitação da célula de lamas não estabilizadas; 
- Monitorização da qualidade do ar na envolvente à ETAR e Aterros. 
No âmbito do protocolo foi criado um Grupo de Trabalho que irá analisar a reformulação do 
Regulamento de Descarga de Águas Residuais (urbanas e industriais), e a interligação dos 
coletores com as obras de reformulação da ETAR.  
 
O Centro continuará a colaborar com a AUSTRA noutras áreas como a consultoria 
tecnológica, as análises laboratoriais, a formação e a gestão energética (implementação 
do Plano de Racionalização de Consumos de Energia – PREn). 
 
2.3 Implementação de Sistemas de Gestão  
 
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 

• SA 8000 – Sistemas de Gestão de Responsabilidade Social 

• 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 
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• Certificação de produtos 

• Marcação CE 

• Formação 

• Auditorias 

 
Normalização – ONS  
 
Em 2012 pretende-se que o CTIC como Organismo de Normalização Sectorial no âmbito de 
Curtumes e Produtos de Couro com exclusão do calçado, mantenha a atividade da 
Comissão Técnica CT 49, assegurando a sua dinamização através das subcomissões, assim 
como a sua representação nos organismos europeus e internacionais, nomeadamente no 
CEN e na ISO, defendendo os interesses do sector.  
Outro objetivo a destacar consiste na continuação da colaboração com o IPQ na votação 
de projetos de normas e pareceres técnicos a nível internacional, assim como na tradução 
de normas efetuadas pelas três subcomissões.  
 
Participação em Comissões Técnicas 
 
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 2011 a uma 
auditoria de acompanhamento por parte do IPQ, tendo sido comprovada mais uma vez a 
sua competência para a realização deste serviço. As perspetivas para 2012 apontam no 
sentido da manutenção do volume de serviço idêntico ao ano anterior.  

 
2.4 Serviços Externos de Segurança e Saúde do Traba lho 
 

O Código do Trabalho menciona a obrigatoriedade das entidades empregadoras 
organizarem as suas atividades de Segurança e Saúde do Trabalho, as quais constituem, ao 
nível da empresa, um elemento determinante na prevenção de riscos profissionais e de 
promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores. 
Quando o empregador não reúne as competências internas necessárias para a garantia da 
prevenção de riscos profissionais e promoção da vigilância da saúde dos trabalhadores, e 
desde que não esteja legalmente obrigado a organizar serviços internos, deve contratar 
outras entidades para a prestação de serviços externos de Segurança, Higiene e/ou Saúde 
no Trabalho. 
O CTIC está autorizado pela ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho para 
prestação de serviços externos de Segurança e Higiene do Trabalho, incluindo as seguintes 
atividades de risco elevado: 
- Atividades que impliquem a exposição a agentes biológicos do grupo 3 ou 4;  
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- Atividades que impliquem a exposição a gentes cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos 
para a reprodução; 
- Trabalhos em obras de construção, escavação, movimentação de terras, túneis, com risco 
de trabalho em altura ou soterramento, demolições e intervenções em ferrovias e rodovias 
sem interrupção de tráfego (empresas com CAE de construção civil). 
 
O CTIC pretende reforçar a sua capacidade de intervenção, prevendo-se desenvolver as 
seguintes atividades: 
 
Consultoria e acompanhamento técnico em Segurança e Higiene do Trabalho às empresas 
clientes 
- Proceder a avaliação dos riscos, elaborando os respetivos relatórios; 
- Elaborar o plano de prevenção de riscos profissionais, bem como planos detalhados de 
prevenção e proteção exigidos por legislação específica; 
- Colaborar na conceção de locais, métodos e organização do trabalho, bem como na 
escolha e na manutenção de equipamentos de trabalho; 
- Supervisionar o aprovisionamento, a validade e a conservação dos equipamentos de 
proteção individual, bem como a instalação e a manutenção da sinalização de segurança; 
- Coordenar as medidas a adotar em caso de perigo grave e iminente; 
- Vigiar as condições de trabalho de trabalhadores em situações mais vulneráveis; 
- Conceber e desenvolver o programa de informação para a promoção da segurança e 
saúde no trabalho, promovendo a integração das medidas de prevenção nos sistemas de 
informação e comunicação da empresa; 
- Conceber e desenvolver o programa de formação para a promoção da segurança e 
saúde no trabalho; 
- Apoiar as atividades de informação e consulta dos representantes dos trabalhadores para 
a segurança e saúde no trabalho ou, na sua falta, dos próprios trabalhadores; 
- Assegurar ou acompanhar a execução das medidas de prevenção, promovendo a sua 
eficiência e operacionalidade; 
- Organizar os elementos necessários às notificações obrigatórias; 
- Elaborar as participações obrigatórias em caso de acidente de trabalho ou doença 
profissional; 
- Coordenar ou acompanhar auditorias e inspeções internas; 
- Analisar as causas de acidentes de trabalho ou da ocorrência de doenças profissionais, 
elaborando os respetivos relatórios; 
- Recolher e organizar elementos estatísticos relativos à segurança e à saúde no trabalho. 
 
Avaliações de Higiene Industrial no local de trabalho 
- Atualizar procedimentos de avaliação e operativos de acordo com a legislação aplicável 
- Aquisição de novos equipamentos de amostragem 
- Efetuar avaliações a empresas clientes de: 

Avaliação de iluminância 
Avaliação de ambiente térmico 
Avaliação de Qualidade de Ar Interior 
Avaliação de Poeiras 
Avaliação de Agentes Contaminantes Biológicos 
Avaliação de Agentes Contaminantes Químicos 

 
Formação em Segurança e Higiene do Trabalho 
- Ações de Formação intraempresas 
- Ações de Formação interempresas 
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- Homologação de Cursos autorizados pela ACT para renovação do CAP de Técnico 
Superior de Segurança e Higiene do Trabalho 
 
Projetos | Parcerias 
- Elaboração do “Estudo de Caracterização, Avaliação e Prevenção dos Riscos Profissionais 
no Sector dos Curtumes” em parceria com FESETE, APIC e Sindicato Curtumes 

- Parceria com a marca Sinalux para o fornecimento de produtos de Sinalização de 
Segurança 

- O CTIC tem parcerias com empresas de Medicina do Trabalho que complementam o 
serviço na área da Saúde do Trabalho 

 
Planos de Segurança Internos em empresas 
- Medidas de autoproteção existentes  

Registos de Segurança 
Plano de Prevenção 
Plano de Emergência Interno 
Formação Exercícios de Evacuação 
Simulacros  
 

2.5 Laboratórios 
 
O CTIC procura responder às necessidades das empresas, com uma equipa de técnicos 
qualificados e experientes e um parque de equipamentos atualizado, nas diferentes áreas: 
 
LEFM - Laboratório de Ensaios Físico- Mecanicos em peles; 

 

LAQ - Laboratório de Análises Químicas em peles, águas de consumo, efluentes industriais, 
resíduos, produtos químicos, 

 

NUTECA - Núcleo de Tecnologias Ambientais em efluentes gasosos; 

 

MICROB - Laboratório de Análises Microbiológicas em águas de consumo, efluentes 
industriais, peles, banhos e produtos alimentares. 

NUAR – Núcleo de Acústica e Ruído em 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 2012 (ex: detetor FID, 
cromatografia iónica, fogging test, equipamento para determinação da acústica de 
edifícios) será alargado o número de ensaios a disponibilizar aos clientes. 
 
Métodos Instrumentais de Análise 
 
As crescentes exigências do mercado implicam que o CTIC disponha de um conjunto de 
equipamentos e de metodologias de ensaio permanentemente atualizadas, perspetivando-
se para o ano de 2012 o desenvolvimento de novos métodos de análise nomeadamente: 

• Desenvolvimento de métodos analíticos em cromatografia iónica, nomeadamente 
nitritos, nitratos, amónia e cloretos; 

• Desenvolvimento do método analítico para determinação de fluoretos, sulfato e 
bromatos em águas de consumo e efluentes líquidos e de fluoretos em efluentes 
gasosos; 
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• 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, para cerca de 
100 ensaios no âmbito de peles, alimentos, águas residuais e de consumo, efluentes gasosos 
e ruído no local de trabalho (ruído industrial). 
No mês de Outubro de 2011 foi realizada a auditoria de renovação e extensão pelo IPAC, 
sendo de referir a extensão solicitada para o ruido ambiente, que passou a ser obrigatória. 
Em 2012 o CTIC irá estender a sua acreditação para a área de acústica de edifícios e para 
a determinação de azoto total e detergentes em águas residuais. 
 

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, microbiologia 
alimentar, e em auditorias de medição. 
 
2.6 Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
 
Projectos de I&DT 
 
No sentido da otimização dos processos produtivos, redução dos custos de produção e do 
seu impacto ambiental e a geração de novos artigos, serão desenvolvidas atividades de 
ID&I - Investigação, Desenvolvimento e Inovação, em conjunto com outras entidades do 
sistema científico e tecnológico, nacionais e estrangeiras, bem como empresas industriais. 

Programa Projecto Duração Objectivos Parceria 

QREN / SI I&DT: 
Projectos em Co-
promoção 

Be Nature 

36 meses 
(2010/2013) 
 

O projeto Be Nature tem como principal 
objetivo 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 projeto, nomeadamente 
COURO, COMPONENTES e CALÇADO 
BIODEGRADÁVEIS & COMPOSTÁVEIS 
destinam-se a um nicho de mercado 
específico, o dos consumidores que 
procuram produtos com conteúdos 
ECOLÓGICOS. 

 
 
- António Nunes de Carvalho, 
S. A. 

- Vega Industries, S. A. 
- Comforsyst, S. A. 
- CTIC  
- CTCP 
- FCT / UNL 
 

QREN / SI I&DT: 
Projectos em Co-
promoção 

GASCLEAN 
24 meses 
(2011/2013) 

Os compostos orgânicos voláteis (COVs) são 
nocivos para a saúde humana e 
considerados poluentes atmosféricos. Este 
projeto tem como objetivo a conceção e o 
desenvolvimento de um protótipo 
de remoção/eliminação por adsorção e 
oxidação catalítica de COVs de correntes 
gasosas provenientes de uma unidade de 
acabamento de peles. 

- Bandipur                                
- Marsipel 
- CTIC 
- ISEP 
- FEUP 

QREN / SI I&DT: 
Projectos em Co-
promoção 

VALENERG 
27 meses 
(2011/2013) 

O VALENERG tem como objetivo a 
valorização energética de materiais residuais 
provenientes das indústrias de curtumes, 
calçado e corticeira, bem como de resíduos 
de borracha, recorrendo a processos 
termoquímicos como a gasificação e a 
pirólise. 

- J.TEX                                    
- CTIC 
- CTCOR 
- ISEP 
- INEGI (sub-cont.) 
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QREN / SI I&DT: 
Projectos 
Individuais 

INDIWHITE 
20 meses 
(2011/2013) 

O Projeto INDIWHITE tem como principais 
objetivos: 
- Desenvolvimento de produtos que permitam 
a produção de wet-white para branco, isento 
de metais; 
- Desenvolvimento de processos de 
recurtume para geração de diferentes artigos 
brancos; 
- Desenvolvimento de corantes e respetivos 
processos de aplicação para geração de 
artigos de cores vivas, com boa solidez, sobre 
base wet-white. 

- INDINOR                                    
- CTIC (sub-cont.) 
- ISEP (sub-cont.) 

QREN / SI I&DT: 
Projectos 
Mobilizadores 

NEWALK / PPS1: 
NEWALK MAT - 
Novos 
materiais, 
produtos 
químicos e 
dispositivos 
funcionais 

36 meses 
(2011/2014) 
 

O projeto mobilizador, NEWALK – Materiais, 
componentes e tecnologia para o calçado 
do futuro, integrado no polo da moda 
(estratégia de eficiência coletiva), 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 
objetivo a coordenação técnica das 
seguintes atividades (integradas no PPS1 do 
projeto): 
- 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 
(2011/2014) 
 

Este é um projeto integrado nas atividades da 
PRODUTECH - Associação para as 
Tecnologias de Produção Sustentáveis 
(estratégia de eficiência coletiva). A 
participação do CTIC no projeto visa fornecer 
os dados para que sejam desenvolvidos 
sistemas aplicáveis à indústria de curtumes, 
tais como: 
- Sistemas de escalonamento de produção; 
- Sistemas de controlo de qualidade; 
- Ferramenta para caracterização e melhoria 
da eco-eficiência produtiva. 

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) 

- Motivação dos jovens para a busca do 
conhecimento e sua aplicação na indústria 
e no desenvolvimento do país e do espaço 
europeu. 

- Concurso Isto é uma Ideia 
- Concurso F1 in Schools 

 
 
- 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 

 
 
(2011/2012) 

- Disseminação do conceito e das boas 
práticas para ajudar à criação de valor 
económico do ato de proteger a 
propriedade industrial. 

 
 
- Centros Tecnológicos - 
RECET 

QREN – Sistemas de 
Apoio a Acções 
Colectivas (SIAC) 

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 
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Outros trabalhos de desenvolvimento tecnológico 
 
 

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

- Aplicação industrial de sistemas de reciclagem de banhos.  

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

- Biotecnologia – Esta é uma área onde o CTIC pretende manter-se ativo, acompanhando 
as evoluções tecnológicas e disseminando os vários trabalhos por si já desenvolvidos, 
nomeadamente pela aplicação de preparações enzimáticas em várias fases do processo 
produtivo. 

- Nanotecnologias – Pretende-se continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido há já 
algum tempo, nomeadamente pela aplicação de nanopartículas e nanocoatings, 
contribuindo para a geração de artigos com novas funcionalidades. 

 
GAPI – Gabinete de Apoio à Propriedade Industrial 
 
O CTIC dispõe de um novo serviço de apoio às empresas, o GAPI - Gabinete de Apoio à 
Propriedade Industrial, com reconhecimento do INPI. 

A Propriedade Industrial visa a proteção 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 
objetivo: 

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

- Implementar atividades 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 seletiva 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 atividades específicas, 
por exemplo para escolas. 

 
PTLeatherIndesign 
 
Trata-se de uma iniciativa com um objetivo estratégico comum: conduzir a indústria de 
curtumes nacional a um novo paradigma competitivo, através do upgrade qualitativo e de 
integração da Moda, Estilismo e Design dos seus produtos, dotando-os de mais conteúdo e 
de maior potencial de sucesso a nível internacional. 
 
O projeto PT Leather InDesign - Portuguese Leather Internationalisation and Design 
Incorporation, é constituído por 4 grandes eixos de intervenção, a saber: 
Eixo 1 - Benchmarking, Cooperação, Promoção e Integração do Design 
Eixo 2 - Internacionalização, Moda e Design da Pele 
Eixo 3 - Integração Moda, Estilismo e Design 
Eixo 4 - Afirmação da Fileira do Couro de Portugal 
 
Para apoio à realização do projeto, com duração de dois anos, foi submetida uma 
candidatura ao QREN, promovida pela APIC e onde o CTIC terá um papel de relevo. 
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2.7 Formação 
 
O CTIC, como entidade formadora certificada pela DGERT - Direcção-Geral do Emprego 
e das Relações de Trabalho, no sentido de dar resposta ao novo regulamento de formação, 
efetuou algumas reestruturações no seu processo formativo por forma a acompanhar o 
incremento da mesma, mantendo padrões de qualidade. 
Todas as formações ministradas pelo CTIC são registadas na plataforma online SIGO - 
Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa. 
Verifica-se um controlo e rigor sobre as formações ministradas cada vez maior, quer por 
parte da DGERT que se encontra a alterar os seus processos formativos, quer por parte da 
ACT, através do relatório único onde constam as horas ministradas por cada empresa aos 
seus colaboradores, pelo que o CTIC reforçará o seu apoio e a oferta formativas às 
necessidades das empresas. 
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 Proteção 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 submeteu uma candidatura ao POPH para promover formações modulares 
certificadas, e apoiou várias empresas na apresentação candidaturas próprias, para 2012. 
No âmbito do programa formação-ação da AIP, serão desenvolvidas ações nas empresas, 
vocacionadas para a área de gestão, em parceria com a empresa Mundiserviços. 
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. 
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3. PLANO FINANCEIRO 
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3.1 Balanço Previsional 
 
RÚBRICAS 2009 2010 2011 2012 

ATIVO   (Prev) (Prev) 
     
Ativo não Corrente      
 Ativos Fixos Tangíveis  1.049.698 981.718 1.014.242 1.152.998 
 Participações financeiras -mét. equiv. patr.  0 0 0 0 
 Participações financeiras - outros métodos  30.464 30.964 30.964 30.964 
 Ativos por impostos diferidos  1.620 1.393 1.632 1.793 
Total Ativo não Corrente  1.081.782 1.014.074 1.046.838 1.185.755 
Ativo corrente      
 Inventários  25.514 47.755 44.500 42.300 
 Clientes  439.327 422.653 497.630 408.000 
 Estado e Outros Entes Públ icos  10.055 23.788 21.200 19.365 
 Outros Contas a Receber  544.168 959.486 930.523 565.558 
 Diferimentos  6.832 8.783 6.200 5.256 
 Depósitos Bancários e Caixa  52.136 32.378 3.210 23.230 
Total Ativo Corrente  1.078.032 1.494.843 1.503.263 1.063.709 
TOTAL DO ATIVO 2.159.813 2.508.917 2.550.100 2.249.464 
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO      
CAPITAL PRÓPRIO      
  Capital Realizado  305.757 308.257 311.000 311.000 
  Reservas Legais  21.625 21.821 26.977 27.828 
  Outras Reservas  429.630 433.369 433.369 433.369 
  Outras Variações no Capital Próprio  574.902 719.972 657.779 581.837 
  Resultados Transitados  0 -6.478 -6.478 -6.478 
  Resultados Líquidos do Período  -2.543 5.156 850 1.033 
     
Total do Capital Próprio  1.329.371 1.482.097 1.423.498 1.348.589 
     
PASSIVO     
Passivo não Corrente      
 Financiamentos obtidos  8.106 3.745 0 0 
 Passivos por Impostos diferidos  143.726 197.190 180.156 175.761 
Total Passivo não corrente  151.832 200.935 180.156 175.761 
Passivo Corrente      
  Fornecedores  275.825 391.265 329.323 381.185 
  Estado e Outros Entes Públicos  52.701 48.465 45.201 49.852 
  Financiamentos obtidos  3.941 4.279 154.000 88.000 
  Outros Contas a Pagar  89.957 97.737 93.808 96.541 
  Diferimentos  256.188 284.140 324.114 109.537 
Total Passivo Corrente  678.611 825.886 946.446 725.115 
TOTAL PASSIVO  830.443 1.026.820 1.126.602 900.875 
TOTAL Capital Prop+Passivo  2.159.813 2.508.917 2.550.100 2.249.464 
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3.2 Conta de Exploração Previsional 
 
 
RÚBRICAS 2009 2010 2011 2012 
   (Prev)  (Prev)  
RENDIMENTOS E GASTOS     
Vendas e Serviços Prestados  898.746 1.060.860 934.951 939.461 
Subsídios à Exploração  253.411 250.222 252.177 260.757 
 -Diretos  22.886 6.882 122.446 74.634 
 -De Prestação de Serviços  230.525 243.340 129.731 186.123 
Custo Merc. Vendidas e Mat. Consumidas  -77.396 -43.536 -38.701 -39.000 
     
Fornecimentos e Serviços Externos  -339.481 -507.154 -368.157 -369.529 
     
Gastos com Pessoal  -647.834 -695.909 -708.138 -698.697 
     
Imparidade de Dividas a Receber  -24.641 -7.490 -3.000 -7.000 
     
Outros Rendimentos e Ganhos  85.978 98.646 86.226 96.741 
     
Outros Gastos e Perdas  -12.220 -17.573 -10.768 0 
     
Resultados antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos 

136.563 138.066 144.590 182.733 

     
Gastos/ Reversões de Depreci ação e 
Amortização 

-135.905 -128.155 -138.559 -176.000 

     
Imparidade de Inv. Depreciáveis/ amortizáveis  0 0 0 0 
     
Resultado Operacional (antes gastos financ.e 
imp.) 

658 9.911 6.031 6.733 

     
Juros e rendimentos similares obtidos  0 0 0 0 
     
Juros e gastos similares suportados  -2.019 -600 -4.581 -5.000 
     
Resultados antes de impostos  -1.361 9.311 1.450 1.733 
Imposto s/ o Rendimento do Período  -1.181 -4.154 -600 -700 

RESULTADOS LIQ. PERIODO  -2.543 5.156 850 1.033 
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3.3 Fornecimentos e Serviços Externos 
 
 
RÚBRICAS 2009 2010 2011 2012 

   Prev. Prev. 

Subcontratos  44.845 78.138 67.059 68.867 

Serviços especializados  147.591 248.947 148.756 150.862 

Trabalhos Especializados  82.803 125.978 69.377 47.740 

Publicidade e Propaganda  11.079 13.622 7.744 8.000 

Vigilância e Segurança  2.628 3.041 2.756 4.800 

Honorários  22.049 60.121 41.411 62.322 

Conservação e Reparação  26.262 44.337 27.468 28.000 

Outros Serviços  2.770 1.849 0  

Materiais  37.589 50.664 33.495 31.000 

Ferramentas e utensílios  de desgaste rápido  29.064 41.640 24.695 22.000 

Livros e Documentação Técnica  2.776 3.710 3.819 4.000 

Material de Escritório  5.749 5.314 4.981 5.000 

Energia e Fluídos  33.997 38.641 40.992 42.700 

Electricidade  13.156 13.768 12.308 12.600 

Combustíveis  19.130 22.462 26.269 27.600 

Água  1.712 2.411 2.415 2.500 

Deslocações, estadas e transporte  28.958 38.431 35.077 33.800 

Deslocações e estadas  28.933 36.372 35.077 33.800 

Transporte das mercadorias  24 2.059 0  

Serviços Diversos  46.502 52.333 42.778 42.300 

Rendas e alugueres  7.508 17.360 10.785 11.000 

Comunicação  13.732 14.518 13.779 13.200 

Seguros  7.086 6.979 7.094 7.000 

Contencioso e notariado  749 724 0  

Despesas de representação  1.916 2.480 1.192 1.000 

Limpeza, higiene e conforto  12.645 8.979 6.363 6.600 

Outros serviços  2.866 1.294 3.566 3.500 

TOTAL 339.481 507.154 368.157 369.529 
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3.4 Prestação de Serviços por Tipo de Actividade 
 

Rúbricas  2009 2010 2011 2012 

   Prev. Prev. 

Laboratórios:  246.798 258.445 225.019 223.200 

    - LEFM 24.346 25.722 12.458 12.000 

    - LAQ 189.036 198.644 178.692 177.600 

    - MICROB 33.416 34.079 33.869 33.600 

     
Consultoria Tecnológica  179.569 279.532 263.292 235.480 

     
Certificação  222.959 323.376 284.539 240.072 

     
Formação  117.011 103.406 65.327 147.109 

     
Controlo Emissões Gasosas  113.565 96.101 96.774 93.600 

     
Outros  18.844 0 0 0 

     
Total  898.747 1.060.860 934.951 939.461 

 
3.5 Subsídios à exploração 
 

Descrição  2012 

  
MaisCTIC 74.634 

  
Riteca II 12.750 

Be Nature 20.634 

Produtech  27.500 

Projecto NEWALK 33.774 

Pense Industria 2020 37.988 

B&TI 2011/2012 17.246 

Gásclean 6.862 

Valenerg 9.370 

Cabra d'Aire 7.500 

GAPI 2012/2013 12.500 

Total Geral  260.757 
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3.6 Proveitos Operacionais 
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