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1. INTRODUÇÃO 

 

Após um ano de 2015 marcado por uma forte quebra da atividade, grandemente 
influenciada pela alteração governativa no país conjugada com a transição de quadro 
comunitário de apoio anormalmente dilatada, o ano de 2016 teve uma evolução mais 
favorável, sofrendo no entanto, ainda os efeitos negativos da fraca dinâmica dos 
programas do Portugal 2020. De salientar que parte dos serviços prestados pelas 
infraestruturas tecnológicas às empresas estão enquadrados em projetos nesse âmbito. 

O volume de prestação de serviços alcançou os 902 mil euros, o que significou um 
crescimento de 33%, embora sobre um ano de 2015 com baixo nível de atividade. Era 
expectável que houvesse um complemento com receitas provenientes de projetos de 
Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, o que não veio a verificar-se dado o grau de 
seletividade anormalmente elevado imposto na aprovação de projetos. 

Apesar da contenção de custos, verificou-se ainda um resultado negativo, influenciado 
principalmente pela falta de projetos financiados aliada à morosidade na apreciação das 
candidaturas, inclusive as promovidas por empresas. 

Por outro lado, não foram lançados no âmbito do Portugal 2020 os Vales Inovação que, 
em anos anteriores, constituíram um instrumento com impacto bastante positivo no 
nível de atividade junto das empresas. 

O setor de curtumes tem adotado uma estratégia de progressivo posicionamento nos 
segmentos mais elevados do mercado, assente em altos padrões de qualidade e 
inovação, e numa crescente internacionalização. Para atingir esses patamares, as 
organizações e os produtos devem cumprir com os exigentes requisitos legais e das 
grandes marcas da moda internacional ou do automóvel, com respeito das regras da 
responsabilidade social e da economia circular. 

Para tal tem sido de grande importância o suporte tecnológico do CTIC às empresas, na 
inovação e desenvolvimento de processos e produtos, apoiado nos seus laboratórios 
acreditados, e complementado com os serviços nas áreas dos sistemas de gestão, 
soluções ambientais, eficiência energética, segurança do trabalho e formação 
profissional. 

A ligação com as empresas estendeu-se para além do setor de curtumes, às empresas 
utilizadoras da pele, como o calçado ou a marroquinaria, bem como noutros tipos de 
indústrias em áreas mais transversais. 

Em matéria de formação, é de salientar o desenvolvimento do curso de Técnico 
Superior Profissional de “Arte e Técnica do Couro”, iniciado em 2015, com duração de 2 
anos, promovido pelo Instituto Politécnico de Tomar, com a colaboração do Município 
de Alcanena, e no qual o CTIC assegura a componente tecnológica. 

Com o objetivo de promover a melhoria das capacidades de oferta das empresas, 
desenvolvendo nelas a área da criação e design e apostando também na promoção via 
economia digital, com a criação de uma plataforma interativa de divulgação das 
empresas e dos seus produtos, foi submetida uma candidatura ao Portugal2020, numa 
iniciativa conjunta com a APIC, a associação setorial. 

As Infraestruturas Tecnológicas têm vindo a sensibilizar os governantes para a 
necessidade da definição de um modelo de financiamento público de suporte às 
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atividades de natureza pré-competitiva que desenvolvem e de reforço das suas 
capacidades de intervenção junto das empresas, à semelhança do que acontece na 
generalidade dos países europeus. Em 2016 foram finalmente lançadas pelo Ministério 
da Economia as bases do programa de capacitação INTERFACE, com a realização do 
Mapeamento dos CIT – Centros de Interface Tecnológico, o que deixa antever boas 
perspetivas para o futuro. 

Manteve-se a cooperação com as restantes estruturas representativas do setor, com a 
APIC na Internacionalização e de um modo mais intenso com a AUSTRA, no apoio 
tecnológico ao sistema de gestão ambiental e aos princípios da economia circular. 

De salientar ainda a importância da cooperação a nível nacional com outros Centros 
Tecnológicos, para o desenvolvimento conjunto de projetos de inovação, e a nível 
europeu no âmbito do GERIC. 

Num momento particularmente difícil da vida do Centro, o Conselho de Administração 
que está a terminar o seu mandato, apela a um maior envolvimento dos Associados e 
em particular no ato de eleição dos novos órgãos sociais que se avizinha. 

Por último, uma palavra de agradecimento a todos, e particularmente aos 
colaboradores do CTIC, pelo empenho e profissionalismo que têm demonstrado num 
contexto de grandes adversidades. 
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2. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO CTIC  

 

2.1 Missão  

 

O CTIC tem como missão principal contribuir para a inovação e a competitividade das 
empresas em geral e do sector de curtumes em particular, apoiando e promovendo o 
seu desenvolvimento, através de serviços de inovação de elevada qualidade. 

 

2.2 Organização interna 

A estrutura organizacional do CTIC tem vindo a manter-se estável nos últimos anos. 

 

Organigrama 
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2.3 Recursos Humanos 

 

O quadro de colaboradores tem vindo a ser 
ajustado, na medida do possível, à realidade 
atual do Centro, com uma pequena redução do 
seu número, cuja média no ano foi de 23.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

O carácter de polivalência dos 
colaboradores do CTIC em muito contribui 
para o leque alargado de serviços oferecidos 
às empresas. 

A atualização profissional dos 
colaboradores do Centro é essencial 
para garantir a prestação de um serviço 
de qualidade, pelo que durante o ano 
foi proporcionada formação em 
diversas áreas, no entanto a falta de 
programas de apoio para os níveis de 
qualificação destes colaboradores, tem 
condicionado a sua realização de um 
modo mais intenso. 

 

2.4 Estágios 

Os estágios curriculares de final de curso constituem uma mais-valia para os estudantes, 
contribuindo simultaneamente para o desenvolvimento de novos projetos e para uma 
maior interação com Universidades, Institutos Politécnicos e Escolas Profissionais. 

Em 2016 foram proporcionados os seguintes estágios nesse âmbito. 

 

Área Nº Estágios Nível Proveniência 

Laboratório de Análises Químicas 1 6 Inst. Politécnico Tomar 

Laboratório de Análises Químicas 1 4 Inst. Politécnico Tomar 
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2.5 Investimentos 

Para a prossecução dos seus objetivos estratégicos, o CTIC tem vindo a realizar 
investimentos de atualização tecnológica e outros. 

Assim, este ano procedeu-se à aquisição de equipamento no montante de 40 mil euros 
e de uma viatura no montante de 18 mil euros. 

Por motivos de uma boa gestão financeira, existe o princípio de enquadrar os 
investimentos em programas de incentivos, no entanto no âmbito do Portugal 2020 
esses programas ainda não existiram. 

 

2.6 Tipificação de Clientes  

O enfoque principal da atividade do 
CTIC é a indústria de curtumes, embora 
as competências desenvolvidas ao 
longo dos mais de vinte anos de vida 
tenham permitido a consolidação de 
uma intervenção da caráter transversal 
ao tecido económico regional.  

Em 2016 verificou-se uma recuperação 
do volume de prestação de serviços, 
após uma forte quebra em 2015, 
evolução que correspondeu também 
ao aumento do número de clientes. 

Trata-se no geral de PME’s 
provenientes em mais de 95% de 
setores industriais, e em grande parte 
exportadoras. 

 

 

 

Com 80% do volume de prestação de 
serviços distribuídos por 84 clientes, a que 
corresponde uma média de 8.613 €/cliente, 
não se verifica uma dependência mais direta 
em relação a apenas alguns. 

 

 

 

 

 

2.7 Marketing/Informação 

O trabalho permanente de informação e divulgação foi desenvolvido em 2016 
maioritariamente através dos meios de comunicação online, através de email’s, noticias 
no site e facebook. A presença nos meios de comunicação social de cariz regional e 
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nacional foi bastante reduzido dada a falta de apoios para o efeito, acabando por 
reforçar a aposta direcionada no marketing digital que assume cada vez mais um papel 
importante junto das empresas, potenciando as novas tecnologias e dinamizando de 
forma mais regular o site do CTIC, assim como o envio periódico de boletins 
informativos nomeadamente a Newsletter e a Curtnews. 

Continuou-se a dinamização e incremento da atividade desenvolvida via protocolos com 
outras entidades, de forma a promover os serviços do CTIC e angariar um maior número 
de clientes, noutras áreas geográficas. 

Em 2016 salienta-se o encontro realizado no CTIC sobre a ONS – Organismo de 
Normalização Setorial para o couro 

 

2.8 Relação com outras entidades 

O CTIC mantem relacionamento com as seguintes associações ou redes, das quais é 
membro: 

 APIC – Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes 
 AUSTRA – Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas 

Residuais de Alcanena  
 RECET – Associação de Centros Tecnológicos de Portugal 
 GERIC – Grupo Europeu de Investigação e Desenvolvimento na área do couro 
 RELACRE – Rede de Laboratórios Acreditados de Portugal 
 IPQ – Instituto Português da Qualidade 
 CERTIF – Associação para a Certificação 
 PRODUTECH – Associação para as Tecnologias de Produção Sustentável 
 POOL NET – Portuguese Tooling Network 
 CENTI – Centro de Nanotecnologias e Materiais Inteligentes 

 

Além disso, mantém relação com diversas entidades do sistema científico e tecnológico 
e parcerias na área da formação. 
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3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2016 

 

3.1 Formação 

O CTIC, entidade equiparada reconhecida pela DGERT, promoveu no decorrer do ano de 
2016, ações de formação em diferentes áreas. 

Continuou-se a notar alguma retração por parte das empresas optando muitas delas 
por ministrar o mínimo essencial ou então colmatar as necessidades formativas 
internamente. Apesar no panorama geral foram desenvolvidas bastantes formações à 
medida realizadas nas empresas, quanto às formações desenvolvidas no CTIC 
realizaram-se mas com menor impacto. 

No global foram realizados 54 ações, envolvendo 748 formandos, que decorreram nas 
instalações do CTIC, em entidades parceiras e em empresas clientes. 

Realizaram-se algumas formações ao abrigo da medida cheque formação e 
continuaram-se a apresentar candidaturas ao programa, sendo que o mesmo se 
encontra com atraso bastante significativo. 

Foi apresentada uma candidatura ao POISE para se desenvolver formação financiada no 
CTIC assim como em parceria com outras entidades, nomeadamente o COTHN- Centro 
Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (Alcobaça) e a Saber Sem Limites 
(Torres Novas), cada um na sua área de atuação de acordo com o público-alvo 
especifico de cada entidade.  

O curso Técnico Superior Profissional de “Arte e Técnica do Couro-ARTEC”, iniciativa do 
Instituto Politécnico de Tomar, da Câmara Municipal de Alcanena e do CTIC, encontra-
se no 2º ano na parte de estágio dos alunos, no entanto não houve número suficiente 
de interessados para poder-se abrir uma nova edição do mesmo. 

 

3.2 Estudos e Projetos 

As ferramentas disponibilizadas no âmbito do Portugal 2020, pese embora os atrasos na 
análise das candidaturas e a suspensão do sub-programa Vale, têm permitido ao CTIC 
desenvolver atividades com e para o setor orientando-o numa estratégia de 
competitividade e inovação de mercados e segmentos de mercados. 

Quer no âmbito da Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Qualificação ou 
Internacionalização o CTIC, no decorrer de 2016, apoiou 29 empresas no seu percurso à 
competitividade e expansão de mercados. 

A inovação e o desenvolvimento tecnológico constituem fatores chave para a 
competitividade das empresas, neste sentido o CTIC pretende promover o 
envolvimento do setor em prol do desenvolvimento comum visando a estratégia de 
competitividade e inovação de mercados e segmentos de mercados, através de duas 
candidaturas submetidas ao Portugal 2020.  
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Programa Projetos em curso Resultados / Objetivos Parceria 

PT2020 | SI 
I&DT - 
Copromoção 

NANOCLEANLEATHER 
Desenvolvimento de pele natural com propriedades de 
limpeza melhorada 

- Couro Azul 
- CTIC 
- CENTI 

ERASMUS+ 
 

LEAMAN “Being a 
manager in an Efficient 
and Innovative leather 
company” 

Proporcionar formação e conhecimentos a profissionais 
relacionados com a produção, utilização e comercialização 
de couro e artigos confecionados. Realização de cursos 
online – MOOC Massive Open Online Course – e 
seminários/workshops. 
 

CTIC-coordenador 
CRETHIDEV (Grécia) 
CIAPE (Itália) 
INESCOP (Espanha) 
ICPI (Roménia) 
FRP (Polónia) 
Virtual Campus (PT) 

 

Programa 
Projetos 

candidatados 
Resultados / Objetivos Parceria 

PT2020 | SI 
Qualificação – 
Conjunto 

PT Leather InDesign 

Reforço da capacitação das empresas de curtumes ao 
nível do desenvolvimento de produto, de forma a 
prepará-las para a abordagem aos mercados 
internacionais de um modo estruturado e apresentando 
produtos fortemente inovadores que respondam às suas 
exigências. 

APIC 

PT2020 | SIAC – 
Transferência do 
conhecimento 
Científico e 
Tecnológico 

LeatherTech 
Upgrade tecnológico do setor de curtumes: transferência 
de conhecimento, ações de disseminação e 
demonstração e vigilância tecnológica 

CTIC 

PT2020- 
Projetos IDT 
Individuais 
 

Ecosalt 

Desenvolvimento de uma nova gama de produtos salinos 
para utilização na fase de piquel / curtume. Estes 
produtos têm origem em resíduos de outros setores 
industriais. 

Ecologal 

PT2020- 
Projetos IDT 
Individuais 
 

HighLeather 
 

Soluções inovadoras para melhoria de solidez à luz, em 
cores especialmente sensíveis, melhoria de qualidade 
(veias, rugas e arranhões) e redução de impacte 
ambiental 

Curtumes Aveneda, 
ISEP 

PROAP-ACT 
Estudo 
 

Estudo de Controlo de riscos químicos, biológicos e 
ergonómicos no setor dos curtumes 
 

ACT 

PT2020 Projetos 
mobilizadores  
 

FAMEST 
 

Projeto mobilizador do cluster do calçado para 
desenvolvimento de diversas tecnologias. O CTIC é 
responsável pelos desenvolvimentos no couro. 

Empresas, centros 
tecnológicos, 
universidades 

PT2020 Projetos 
mobilizadores  
 

TEXBOOST 

Projeto mobilizador do têxtil e vestuário para 
desenvolvimento de diversas tecnologias. 
O CTIC participa no desenvolvimento de novas soluções 
para a valorização de resíduos do processamento do 
couro e do calçado, com vista à produção de materiais 
laminados que possam ser usados em artigos de moda. 

Empresas, centros 
tecnológicos, 
universidades 

PT2020 Projetos 
mobilizadores  
 

PRODUTECH 

Projeto mobilizador do cluster dos bens de equipamento 
para desenvolvimento de diversas tecnologias. 
O CTIC participa como representante de setor utilizador 
de equipamentos e softwares que serão desenvolvidos. 

Empresas, centros 
tecnológicos, 
universidades 

 

3.3 Consultoria Tecnológica no setor de Curtumes 

A consultoria tecnológica no setor de curtumes e afins foi uma área de relevo na 
prestação de serviços tecnológicos durante o ano de 2016. Na realidade, a crescente 
preocupação das empresas em relação às exigências de mercado, em termos 
ambientais e no que respeita à inovação no produto, aliada a um forte empenho 
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comercial do CTIC na promoção de todas as suas competências no que à tecnologia de 
curtumes diz respeito, têm motivado um aumento da prestação de serviços nesta área. 
Em função do tipo de cliente, a abordagem efetuada foi diferente, indo de encontro às 
necessidades das empresas.  
Em relação à intervenção nos processos de compras e de fabrico, no sentido de cumprir 
as exigências químicas, impostas pela legislação e por cadernos de encargos comerciais, 
foi realizado um trabalho muito completo e progressivamente mais complexo junto das 
empresas, apoiando-as no sentido de introduzirem com segurança os seus produtos no 
mercado. 
No que respeita à consultoria tecnológica ao nível do desenvolvimento de processos e 
produtos, o CTIC esteve presente em quatro diferentes mercados setoriais: 
- Fábricas de curtumes; 
- Produtores de químicos para o setor de curtumes e calçado; 
- Fábricas de calçado; 
- Produtores de outros artigos em pele (malas, cintos, selins para bicicletas, etc.)  
Ao nível da indústria de curtumes manteve-se um intenso trabalho de desenvolvimento 
e validação de características diferenciadoras do couro e dos processos que a estas 
conduzem, afirmando a competência nacional para competir a nível internacional nos 
mercados e setores mais exigentes como o automóvel, aeronáutico, ferroviário, malas e 
calçado de luxo, alta-costura, entre outros. Como exemplo, pode referir-se o 
desenvolvimento de couro hidrofugado chrome-free, o desenvolvimento de couro anti-
alergénico, o desenvolvimento de processos de acabamento de aspeto natural que 
conduzem a resultados de resistência física muito elevada e ainda o desenvolvimento 
de processos de curtume a vegetal de alta performance, para aplicações novas e 
diferenciadas.  
Relativamente aos produtores de químicos foram prestados os seguintes tipos de 
serviços tecnológicos: 
- Desenvolvimento de novos produtos de recurtume; 
- Desenvolvimento de novos produtos para fixação de tintos e aumento da inocuidade 

química do couro acabado; 
- Desenvolvimento de processos de curtume, recurtume e acabamento; 
- Desenvolvimento de coleções para mercados de exportação; 
- Teste da aplicação de novos produtos químicos na pele. 
No que respeita às fábricas de calçado, foi desenvolvido um intenso trabalho comercial 
que resultou em prestações de serviços diversas, nomeadamente no desenvolvimento 
de pequenas coleções, no apoio relativo ao cumprimento das exigências químicas que 
lhes são impostas e no desenvolvimento de artigos em pele para obtenção de 
determinadas propriedades de conforto no calçado, nomeadamente a leveza, a 
transpirabilidade, a resistência a condições ambientais agressivas específicas, etc. 
Por fim, referindo-nos aos produtores de outros artigos em pele, dá-se especial 
destaque à prestação de serviços de desenvolvimento de processos e produtos 
dedicados à produção customizada de selins em couro, com propriedades estéticas 
inovadoras e com valores de resistências físico-mecânicas muito elevados. 
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3.4 Segurança e Saúde no Trabalho (SST) 

O CTIC é empresa autorizada pela ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho para 

prestação de serviços externos de Segurança no Trabalho em diversos setores e 

atividades de risco elevado, num conjunto de cerca de 100 clientes. 

Assim, o CTIC realizou consultoria e acompanhamento técnico em SST, entre as quais: 

- Organização dos serviços externos de Segurança no Trabalho; 
- Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos no Local de Trabalho;  
- Elaboração do Plano de Prevenção dos Riscos Profissionais;  
- Colaboração na conceção de locais, métodos e organização do trabalho, bem como na 

escolha e na manutenção de equipamentos de trabalho;  
- Supervisão no aprovisionamento, a validade e a conservação dos equipamentos de 

proteção individual, bem como a instalação e a manutenção da sinalização de 
segurança;  

- Participação na elaboração do Plano de Emergência Interno, incluindo planos 
específicos de combate a incêndios, evacuação de instalações e primeiros socorros;  

- Elaboração do Plano de Segurança Interno (Implementação das Medidas de 
Autoproteção);  

- Coordenação nas medidas a adotar em caso de perigo grave e iminente;  
- Conceção e desenvolvimento do programa de informação e formação para a 

promoção da segurança e saúde no trabalho, promovendo a integração das medidas 
de prevenção nos sistemas de informação e comunicação da empresa;  

- Apoio nas atividades de informação e consulta dos representantes dos trabalhadores 
para a segurança e saúde no trabalho ou, na sua falta, dos próprios trabalhadores;  

- Acompanhamento na execução das medidas de prevenção, promovendo a sua 
eficiência e operacionalidade;  

- Organização dos elementos necessários às notificações obrigatórias;  
- Coordenação ou acompanhamento de auditorias e inspeções internas;  
- Análise das causas de acidentes de trabalho ou da ocorrência de doenças profissionais, 

elaborando os respetivos relatórios;  
- Recolha e organização de elementos estatísticos relativos à segurança e à saúde no 

trabalho.  
- Preenchimento do Anexo D do Relatório Único das empresas clientes; 
- Ações de Sensibilização sobre temas de SST; 
- Realização de estudos técnicos de identificação e avaliação, nomeadamente:  

o Avaliação de iluminação;  
o Avaliação do conforto térmico;  
o Avaliação dos contaminantes químicos, biológicos e poeiras;  
o Avaliação ergonómica no posto de trabalho;  

- Formação profissional na área de SST 
 
O CTIC é parceiro da ACT na Campanha Ibérica de Prevenção de Acidentes de Trabalho, 
participando como representante do setor dos curtumes no fórum industrial e 
disseminador dos resultados obtidos no desenvolvimento da campanha. 
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3.5 Ambiente e Energia 

O binómio Ambiente-Energia é hoje essencial para apreender o conceito de 

desenvolvimento sustentável, um conceito cada vez mais presente na atualidade das 

empresas, e que se reflete, entre outros, no desenvolvimento de novas tecnologias de 

produção, na inclusão da vertente ambiental na sua política, no estabelecimento de 

responsabilidades e procedimentos de gestão. As questões relacionadas com a 

valorização de resíduos, a poupança de recursos, a economia de baixo carbono, a 

economia circular, ou a pegada de carbono, entraram definitivamente na gestão das 

empresas 

Por outro lado, a realidade das empresas exige que as estas se estruturem no sentido 

de darem cumprimento aos requisitos legais, cada vez mais exigentes. 

Este paradigma tem constituído uma oportunidade de interação do CTIC com as 

empresas, e com diversos setores de atividade, o que se traduziu na consolidação das 

competências próprias criadas para a prestação de serviços nestas áreas.  

De salientar em 2016 os trabalhos desenvolvidos no âmbito da valorização de resíduos e 

subprodutos, no aproveitamento de água, no cálculo da pegada de carbono, na 

preparação das empresas para a renovação das suas licenças de exploração ou no 

cumprimento da legislação REACH e CLP. 

Além dos serviços técnicos e de consultoria, o Departamento de Ambiente e Energia 

participa ativamente em vários projetos de investigação e desenvolvimento. 

Por forma a complementar os seus serviços, o CTIC tem vindo a desenvolver parcerias 

com técnicos e empresas de reconhecida competência e credibilidade. 

Consultoria Técnica em Ambiente 

A consultoria técnica fornece apoio às empresas para diminuir os riscos e melhorar o 

desempenho dos processos ao nível da qualidade, ambiente e segurança. Os serviços de 

apoio tecnológico consistem no desenvolvimento e aplicação às empresas de um 

conjunto de instrumentos de gestão ambiental e de soluções ambientais, como forma 

de melhorar o seu desempenho ambiental e garantir o cumprimento legal e normativo. 

Os diferentes serviços disponibilizados são apresentados de seguida: 

Processos de Licenciamento 

O CTIC presta apoio ao nível técnico, processual e documental, na instrução de 

diferentes tipos de processos de licenciamento. Acompanha os processos de 

licenciamento, desde a preparação e elaboração da documentação necessária, à 

interlocução com as entidades competentes, até à obtenção das licenças. 

Hoje estes processos são desenvolvidos em formato eletrónico, nomeadamente através 

do Sistema da Indústria Responsável (SIR), do “Balcão do Empreendedor”, do SILiAMB – 

Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente e mais recentemente a plataforma 

LUA – Licenciamento Único de Ambiente. 

Em 2016, o CTIC irá continuou a apoiar as empresas nos diferentes processos de 

licenciamento, assim como nas vistorias realizadas. 
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No caso específico das empresas de curtumes, e após um esclarecimento por parte da 

DGAV, as atividades desenvolvidas pelas mesmas não carecem de Número de Controlo 

Veterinário, mas apenas de Registo. Não existindo outros critérios que permitam a 

classificação em Tipo 1 ou Tipo 2, esta alteração faz com que os estabelecimentos de 

curtumes passem a ter classificação de Tipo 3, e assim, a entidade coordenadora do 

licenciamento passe a ser a respetiva Câmara Municipal. 

As recentes alterações nos processos de licenciamento vieram consagrar uma maior 
responsabilização das empresas no cumprimento dos requisitos de licenciamento, cuja 
verificação em grande parte das empresas, será realizada à posteriori pelas entidades 
coordenadoras ou fiscalizadoras, e não quando do início da laboração. 

 Alvará de utilização; 

 Industrial; 

 Ambiental; 

 Equipamentos sob Pressão (geradores de vapor e reservatórios de ar comprimido); 

 Armazenamento de combustíveis; 

 Utilização do domínio hídrico (captação de águas e descarga de efluentes); 

 Agropecuário, incluindo os planos de gestão de efluentes pecuários; 

 Operador de Gestão de Resíduos; 

 Subprodutos / Resíduos (valorização interna e externa); 

 Registo / atribuição de número de controlo veterinário; 

 Produção de energia. 

Diagnósticos e Auditorias Ambientais 

Os Diagnósticos e Auditorias Ambientais permitem avaliar se as atividades e condições 

relativas às componentes ambientais estão em conformidade com a legislação e 

regulamentação ambiental aplicável, bem como com as exigências específicas das 

licenças ou normas existentes. Envolvem uma metodologia que permite analisar e 

avaliar as práticas e procedimentos desenvolvidos e elaborar um juízo de valor sobre as 

mesmas, sobretudo em matéria ambiental, de poupança de recursos e mesmo de 

redução de custos. 

Todas as atividades industriais e comerciais têm impactes ambientais, pelo que ao 

assimilar uma filosofia baseada na atuação de forma preventiva e pró-ativa, estas 

assumem-se para além de fatores de desenvolvimento económico, como agentes ativos 

na proteção do ambiente e com responsabilidade social. 

Para além deste tipo de trabalhos, em 2016, o CTIC deu continuidade à realização de 

trabalhos de consultoria na implementação e manutenção de sistemas de gestão 

ambiental (NP EN ISO 14001), EMAS - Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria 

(EMAS). 

Monitorização Ambiental 

Consciente da importância do controlo dos impactes resultantes das atividades 

desenvolvidas pelas empresas, o Centro tem investido ao longo dos anos, na área da 
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monitorização ambiental, quer ao nível da aquisição de equipamentos, quer ao nível da 

formação e especialização dos seus quadros técnicos, dispondo hoje de uma equipa 

técnica multidisciplinar, com competências em diferentes vertentes, como sejam a 

amostragem e caracterização de águas residuais e efluentes líquidos, águas de 

consumo, águas de processo, resíduos sólidos, lamas e solos, efluentes gasosos e ruído 

ambiental. 

O CTIC dispõe dos seus laboratórios acreditados para um vasto conjunto de parâmetros 

analíticos nestas matérias, tendo vindo a alargar o âmbito da acreditação ao longo dos 

anos.  

Os serviços prestados incluem a realização da amostragem/medição e elaboração de 

relatórios, incluindo, se necessário, a avaliação/interpretação dos resultados. 

Complementarmente a este serviço, e dada a experiência existente, é disponibilizado ao 

cliente, apoio na análise e resolução de questões ambientais, enquanto entidade de 

consultoria técnica e tecnológica. 

Para além dos trabalhos de monitorização ambiental realizados com as empresas e 

municípios, em 2016 foi continuada a monitorização de “lixeiras” encerradas e de 

aterros, nomeadamente: análise da composição dos lixiviados e das emissões gasosas, 

acompanhamento da qualidade das águas subterrâneas e superficiais, com elaboração 

de relatórios periódicos de acompanhamento. 

Projeto e exploração de ETAR’s e outros equipamentos  

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

valorização de resíduos, o CTIC estabeleceu parcerias com fornecedores de 

equipamentos e tecnologias que contribuem para a resolução de problemas concretos 

das empresas com impacto na sua competitividade. No caso das ETAR’s, a atividade 

desenvolve-se no arranque, afinação e reconversão das instalações, sendo apoiada por 

estudos de tratabilidade e análises in-loco e laboratoriais. 

Neste âmbito têm sido desenvolvidos alguns projetos com vista à reciclagem / 

aproveitamento de águas de processo e de águas tratadas,  contribuindo para minimizar 

os impactes e para o desenvolvimento sustentável. 

Estudos e Informação Técnica 

Dando resposta a um conjunto de requisitos legais cada vez mais específicos e 

complexos, o CTIC continuou a prestar consultoria às empresas na elaboração de:  

 Criação e manutenção do “Dossier Ambiente” nas empresas; 

 Apoio ao planeamento estratégico e implementação de práticas de gestão ambiental 

nas empresas (implementação de procedimentos de gestão ambiental e integração 

da componente ambiental na política da qualidade); 
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 Estudo e aplicação de Melhores Técnicas Disponíveis em diversos setores da 

atividade; 

 Planos de Desempenho Ambiental (PDA) e Relatórios Ambientais Anuais (RAA), no 

âmbito das Licenças Ambientais, bem como o acompanhamento do seu 

cumprimento; 

 Estudos de Impacte Ambiental e Estudos de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE): 

Serviços realizados em parceria com outras entidades e em diferentes setores de 

atividade; 

 Inventário PRTR (Pollutant Release and Transfer Register – Registo de Emissões e 

Transferência de Poluentes; 

 Plano de Gestão de Resíduos (PGR); 

 Planos de Gestão de Solventes (PGS) e acompanhamento do seu cumprimento; 

 Estudos da altura das chaminés; 

 Estudos de tratabilidade de águas residuais; 

 Desenvolvimento de medidas para a melhoria da “pegada ecológica” do setor de 

curtumes e das empresas de outros setores (melhoria da eficiência energética, 

utilização de fontes de energia renováveis ou pela correta e adequada gestão dos 

recursos naturais). Soluções de utilização racional da água, de eficiência energética, 

de valorização de resíduos e de tratamento de efluentes gasosos;  

 Cálculo da Pegada de Carbono; 

 Avaliação de aspetos e impactes ambientais; 

 Atualização de legislação e consultoria na sua interpretação. 

Auditorias e soluções energéticas 

A gestão energética nas empresas é fundamental para uma utilização racional dos 

combustíveis e da energia elétrica. No entanto, para que seja eficaz, tem de se basear 

em dados concretos. De facto, para implementar as medidas adequadas numa 

instalação, é indispensável o controlo rigoroso dos seus consumos de energia. 

A gestão energética torna possível a monitorização dos consumos energéticos, a 

correção de ineficiências e a identificação de oportunidades de poupança de energia.  

Além da capacidade interna desenvolvida nos últimos anos, o CTIC estabeleceu 

parcerias com técnicos qualificados e empresas reconhecidas pela ADENE, para 

continuar a apoiar as empresas na realização de auditorias energéticas e de estudos de 

qualidade da energia, a acompanhar os planos de ação ou ARCE – Acordos de 

Racionalização dos Consumos de Energia e a implementar sistemas de gestão de 

energia. 
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Sistema de Alcanena (AUSTRA) 

Dando continuidade aos trabalhos já realizados desde há vários anos, o Centro, como 

parceiro tecnológico da AUSTRA, prestou assistência técnica na melhoria da exploração 

das diferentes infraestruturas que compõem o Sistema de Alcanena (SIRECRO – Sistema 

de Recuperação de Crómio, rede de coletores, ETAR de Alcanena e aterros de resíduos 

sólidos e de lamas). 

Além disso, o CTIC continuou a colaborar com a AUSTRA noutras áreas como a 

consultoria tecnológica, análises laboratoriais, formação e gestão energética: 

 Alterações/manutenção dos licenciamentos da SIRECRO, da ETAR e dos aterros; 

 Alteração do Regulamento de descarga de águas residuais e participação na 

Comissão de Acompanhamento que visa a classificação e/ou reclassificação das 

empresas à luz do Regulamento da AUSTRA; 

 Elaboração/melhoria de procedimentos operativos; 

 Realização de auditorias de verificação da conformidade legal e apoio na correção de 

eventuais não conformidades ou na implementação de oportunidades de melhoria; 

 Validação de procedimentos de ensaio/análise laboratorial; 

 Ações decorrentes do “Guia de Boas Práticas”, com realização de ações de 

sensibilização das empresas, sugestões de melhoria das UPI’s e práticas utilizadas 

pelos operadores. 

Legislação REACH e CLP 

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

acompanhar a implementação nas empresas dos vários regulamentos europeus 

vigentes nesta área, entre os quais se destacam o REACh e o CLP.  

No âmbito do «REACH-Cenários de Exposição», as empresas que manuseiam produtos 

químicos, foram alvo de inspeções com o objetivo de avaliar a implementação das 

medidas de gestão do risco previstas nos cenários de exposição das fichas de dados de 

segurança. O CTIC apoiou as empresas nestas matérias, que exigem um elevado grau de 

especialização, com a realização de consultoria técnico-prática, quer ao nível 

documental, quer ao nível da sua implementação nos locais de trabalho. 

 

3.6 Laboratórios 

O laboratório do CTIC é constituído por 4 unidades, com as seguintes atividades:  

 LAQ - Laboratório de Análises Químicas: ensaios a peles, águas de consumo, 

águas naturais, piscinas, águas residuais, produtos alimentares, resíduos, lamas, 

solos e produtos químicos;  
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 LEFM – Laboratório de Ensaios Físico-Mecânicos: ensaios físico-mecânicos e de 

solidez em peles; 

 NUAR – Núcleo de Acústica e Ruído: avaliações de ruído industrial e ruído 

ambiental; 

 NUTECA - Núcleo de Tecnologias Ambientais: caraterização de efluentes gasosos 

em fontes fixas. 

No Laboratório de Análises Químicas destaca-se o aumento de análises realizadas no 

âmbito do crómio hexavalente, formaldeído, valor de pH e aminas aromáticas, como 

suporte ao controlo de qualidade e ao cumprimento da legislação REACH por parte das 

empresas.  

Tendo em conta, que cada vez mais são utilizadas técnicas alternativas de curtimenta ao 

crómio é de referir também a realização de análises de metais pesados e ensaios de 

desintegração/biodegradabilidade da pele.  

Durante o ano de 2016 verificou-se a automatização de várias técnicas analíticas que 

anteriormente eram realizadas por métodos clássicos, nomeadamente no que respeita 

à determinação de aniões e catiões, assim como, o aumento significativo de parâmetros 

acreditados pelo IPAC, sendo de mencionar a amostragem para determinação de 

parâmetros radiológicos.  

Outro fator a considerar neste laboratório foi a implementação de métodos no âmbito 

dos efluentes gasosos para dar suporte à amostragem. 

No Laboratório de Ensaios Físico-mecânicos verificou-se a manutenção do trabalho 

desenvolvido, tendo-se constatado um ligeiro acréscimo da atividade 

comparativamente ao ano anterior, sendo de referir a solicitação de peritagens diversas 

e a intervenção em processos judiciais para esclarecimentos e emissões de pareceres 

técnicos. 

O Núcleo de Acústica manteve a sua atividade na realização de ensaios de avaliação de 

ruído no local de trabalho e ruído ambiental, tendo participado em mais uma edição de 

ensaios aptidão com resultado final satisfatório. 

O Núcleo de Tecnologias Ambientais tem vindo a implementar e a acreditar novas 

metodologias de amostragem e determinação de efluentes gasosos. Tal visa responder 

às exigências das entidades competentes, nomeadamente as CCDR’s e a APA, para que 

todos os parâmetros a utilizar na monitorização dos efluentes gasosos sejam 

acreditados e sigam as normas CEN. Em 2016 é de destacar a aquisição de alguns 

equipamentos para dar resposta aos requisitos normativos dos métodos exigidos pela 

legislação em vigor. 

De uma forma geral, com o aumento das exigências em termos regulamentares, legais e 

normativos tem-se verificado uma crescente preocupação da indústria no cumprimento 

dos requisitos, o que tem originado a necessidade de implementação de novas técnicas 

analíticas, métodos mais expeditos e aumento do número de ensaios acreditados no 

CTIC. De salientar que os laboratórios, para além da atividade transversal quer no setor 
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público, quer no setor privado, continuam a ser um importante suporte técnico-

científico do departamento de inovação e desenvolvimento tecnológico. 

 

3.7 Certificação/Sistemas de Gestão  

Na sequência da revisão das normas ISO 9001 e ISO 14001 para a versão de 2015, com 
destaque para a identificação do contexto, expetativas das partes interessadas e 
introdução do conceito de risco, o CTIC implementou vários sistemas de gestão de 
acordo com os novos referenciais durante o ano de 2016. É de referir também a 
consultoria realizada na transição dos sistemas em empresas de diferentes setores de 
atividade. Para tal, no ano transato o quadro de colaboradores do departamento de 
sistemas de gestão reforçou as suas competências para efetuar a respetiva consultoria.   
Numa perspetiva de dar resposta adequada às novas exigências do mercado inerentes à 
globalização da atividade das empresas, os colaboradores do CTIC têm vindo a adquirir 
competências para outros referenciais, nomeadamente, Cradle to Cradle e SMETA. 
Estes dois referenciais estão ligados às questões da responsabilidade social, do 
desenvolvimento sustentável e da economia circular, conceitos cada vez mais presentes 
na gestão estratégica das empresas portuguesas. 

Continuou a verificar-se a consultoria em áreas de atividade diversificadas, as quais 

foram alargadas para as escolas profissionais, assim como na implementação de 

sistemas integrados de gestão, nomeadamente nos referenciais: 

 sistemas da qualidade (ISO 9001) 

 ambiente (ISO 14001) 

 segurança (OSHAS 18001) 

 segurança alimentar (ISO 22000) 

 responsabilidade social (SA 8000) 

 GlobalGap 

 certificação de produtos 

 marcação CE 

 acreditação de laboratórios (ISO/IEC 17025) 

 formação 

 auditorias. 

 

3.8 ONS – Organismo de Normalização Sectorial 

O CTIC como organismo de normalização sectorial para os Curtumes e Produtos do 

Couro, continua a dinamizar a nível nacional a Comissão Técnica CT49 (constituída por 

três subcomissões), tendo sido realizada uma reunião plenária em junho, onde foi feita 

uma retrospetiva dos trabalhos desenvolvidos no último triénio e uma previsão dos 

trabalhos a realizar nos próximos anos. Foi ainda realizada a eleição dos órgãos 

diretivos.  
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Durante o ano 2016 continuaram a ser realizadas reuniões periódicas no âmbito das 

subcomissões para análise e tradução das normas que têm sido publicadas a nível 

internacional. 

A nível europeu o CTIC participou nas reuniões CEN/TC 289 e dos grupos de trabalho 

respetivos (WG1, WG2, WG3 e WG4) onde foram abordadas questões relacionadas com 

a indústria e definidas normas para o setor. É de salientar uma reunião extra que foi 

realizada em conjunto com CEN/TC 309 (comissão de normalização do calçado) para 

debater temas de interesse comum às comissões do couro e do calçado, 

nomeadamente a norma para determinação de crómio hexavalente após 

envelhecimento. 

Neste âmbito deve destacar-se ainda a elaboração da norma EN ISO 19076/IUP 58: 

Leather -  Measurement of leather surface – Using electronic techniques e a abordagem 

à revisão da norma do Fpr EN 16887 - Leather - Environmental footprint - Product 

Category Rules (PCR) - Carbon footprints. 

Em termos internacionais, o CTIC emitiu pareceres sobre as normas a publicar. 
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4. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 

Balanço 

 

RÚBRICAS 2014 2015 2016 

ACTIVO 
   Activo não Corrente 
   Activos Fixos Tangíveis 904.992 828.625 801.734 

Activos Fixos Intangiveis 1.710 366 0 

Particip.financeiras-mét.equiv.patrim. 0 0 0 
 Participações financeiras-outros 
métodos 29.970 30.372 32.182 

Activos por impostos diferidos 0 0 0 

Total Activo não Corrente 936.672 859.364 833.916 

Activo corrente 
    Inventários 34.753 27.739 22.234 

 Clientes 447.366 280.050 374.930 

 Estado e Outros Entes Públicos 573 22 22 

 Outros Contas a Receber 577.124 163.681 117.773 

 Diferimentos 2.096 7.417 7.901 

 Depósitos Bancários e Caixa 3.856 2.994 2.825 

Total Activo Corrente 1.065.768 481.903 525.685 

TOTAL DO ACTIVO 2.002.441 1.341.267 1.359.601 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 
   CAPITAL PRÓPRIO  
     Capital Realizado 309.257 309.257 310.257 

  Reservas Legais 22.079 22.079 22.079 

  Outras Reservas 438.267 438.267 438.267 

  Outras Variações no Capital Próprio 541.696 495.490 452.730 

  Resultados Transitados -245.073 -288.350 -738.632 

  Resultados Líquidos do Período -43.278 -450.282 -161.870 

Total do Capital Próprio 1.022.949 526.461 322.831 

PASSIVO 
   Passivo não Corrente 
    Financiamentos obtidos 6.550 0 172.156 

Outras contas a pagar 148.363 135.707 120.346 

Total Passivo não corrente 154.913 135.707 292.502 

Passivo Corrente 
     Fornecedores 388.534 256.990 275.034 

  Estado e Outros Entes Públicos 64.429 46.785 50.863 

  Financiamentos obtidos 171.803 270.236 185.016 

  Outros Contas a Pagar 122.856 100.539 138.325 

  Diferimentos 76.957 4.548 95.029 

Total Passivo Corrente 824.579 679.098 744.268 

TOTAL PASSIVO 979.492 814.806 1.036.770 

TOTAL CAPITAL PRÓP+PASSIVO 2.002.441 1.341.267 1.359.601 
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Demonstração dos Resultados  

 

RÚBRICAS 2014 2015 2016 

RENDIMENTOS E GASTOS 
   

Vendas e Serviços Prestados 955.856 676.169 902.736 

Subsídios à Exploração 274.840 49.938 18.534 

 -Diretos 16.603 13.621 2.620 

 -De Prestação de Serviços 258.236 36.317 15.914 

Custo Merc. Vendidas e Mat. Consumidas -37.797 -20.578 -38.206 

Fornecimentos e Serviços Externos -451.811 -360.054 -323.741 

Gastos com Pessoal -686.328 -648.161 -616.676 

Imparidade de Dividas a Receber -21.852 -22.882 -19.209 

Outros Rendimentos e Ganhos 88.264 73.717 78.742 

Outros Gastos e Perdas -35.971 -104.673 -59.326 

Resultados antes de depreciações, gastos financ. 
impostos 85.200 -356.523 -57.144 

Gastos/ Reversões de Depreciação e de Amortização -113.177 -79.975 -86.517 

Imparidade de Inv. Depreciáveis/ amortizáveis 0 0 0 

Resultado Operacional (antes de gastos financ. 
impostos) -27.976 -436.498 -143.661 

Juros e rendimentos similares obtidos 0 0 0 

Juros e gastos similares suportados -11.644 -11.314 -15.309 

Resultados antes de impostos -39.620 -447.812 -158.970 

Imposto s/ o Rendimento do Período -3.658 -2.470 -2.900 

RESULTADOS LIQ. PERIODO -43.278 -450.282 -161.870 

 

Prestação de Serviços e Projetos 

 

Rúbricas 2014 2015 2016 

Laboratórios: 280.007 281.818 330.259 

    - LEFM 32.056 34.153 46.738 

    - LAQ 224.363 225.014 257.743 

    - MICROB 23.588 22.651 25.779 
Consultoria 
Tecnológica 432.388 244.224 372.054 
Certificação 146.925 102.338 156.995 
Formação 246.258 49.289 43.427 
I & D + I 125.119 36.317 15.914 

Total 1.230.696 713.986 918.650 
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Os proveitos de prestação de 

serviços incluem os provenientes 

da faturação direta a clientes, mas 

também os recebidos sob a forma 

de subsídios à exploração 

resultantes do desenvolvimento de 

projetos. 

O gráfico ao lado dá-nos a 

respetiva evolução nos últimos 

cinco anos, sendo bem visível o 

impacto negativo da falta de 

projetos financiados, quer 

diretamente às empresas, 

traduzido na prestação de serviços, 

quer de projetos promovidos pelo 

próprio Centro. 

A faturação direta a clientes foi nos 

últimos dois anos a base de 

sustentação da atividade, 

representando a quase totalidade 

dos proveitos, quando em anos 

anteriores era em média de 80%. 

 

 

O gráfico ao lado traduz a distribuição das atividades do Centro no ano de 2016, sendo 

evidente a repartição dos serviços por diversas áreas, não existindo uma dependência 

mais particular em relação a 

nenhuma delas.  

Na consultoria tecnológica 

estão englobados serviços 

como processos tecnológicos 

de curtumes, ambiente, 

energia, e segurança do 

trabalho. A área de I & D + I 

inclui os projetos de 

Investigação e 

Desenvolvimento, bem como 

outros de Inovação.  
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Subsídios à Exploração 

 

Projeto 2016 

IEFP 2.620 

ERASMUS + 7.958 

Nanocleanleather 4.029 

Projeto 4x4 inschools 3.927 

Total 18.534 
 
 

 
Estrutura de custos 
 

As despesas com pessoal 

representam a principal 

componente de custo, 

significando que o 

desenvolvimento da atividade 

do Centro continua a assentar 

principalmente em recursos 

próprios.  

FSE + 
Mat.Prima
s Subsid. 

31% 

Pessoal 
53% 

Outros 
16% 

Repartição dos Custos 2016 
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Fornecimentos e Serviços Externos 
 
 

RÚBRICAS 2014 2015 2016 

    Subcontratos 145.509 89.352 91.011 
Serviços especializados 170.171 149.805 108.763 
Trabalhos Especializados 108.609 92.755 71.973 
Publicidade e Propaganda 26.353 22.006 3.469 
Vigilância e Segurança 3.990 2.427 2.370 
Honorários 3.214 3.834 5.332 
Conservação e Reparação 24.318 23.689 16.206 
Outros Serviços 3.686 5.094 9.413 
Materiais  13.091 16.046 18.002 
Ferramentas e utensílios de desgaste 
rápido 8.069 12.839 11.508 
Livros e Documentação Técnica 1.769 1.529 2.477 
Material de Escritório 3.253 1.679 4.017 
Energia e Fluídos 42.314 40.026 39.006 
Eletricidade 11.872 13.452 13.621 
Combustíveis 27.026 24.191 23.013 
Água 3.416 2.384 2.372 
Deslocações, estadas e transporte 34.285 30.130 32.603 
Deslocações e estadas 32.423 27.529 29.222 
Transporte das mercadorias 1.861 2.601 3.381 
Serviços Diversos 46.442 34.695 34.356 

Rendas e alugueres 17.699 4.519 5.334 
Comunicação 12.607 11.803 10.309 
Seguros 7.783 7.288 7.465 
Contencioso e notariado 533 107 65 
Despesas de representação 108 1.132 1.098 
Limpeza, higiene e conforto 818 3.355 4.321 
Outros serviços 6.894 6.491 5.764 
TOTAL 451.811 360.054 323.741 

 
 
É notória uma quebra no valor global em relação a anos anteriores, ainda que o volume 
de atividade tenha registado uma expansão em relação a 2015. 
Destacam-se pela sua importância, os subcontratos e os trabalhos especializados, 
relacionados com o recurso a terceiros como complemento da oferta dos serviços 
próprios do CTIC. Os subcontratos respeitam na sua maioria a trabalhos de laboratório 
para os quais o CTIC não dispõe de capacidade interna, mas não deixa de satisfazer o 
cliente. Nestas rúbricas está também incluída a contratação de formadores. 
Os restantes custos não têm flutuações significativas. 
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Comparação Orçamentado/Realizado em 2016 

 

Rúbricas Realizado Orçament. Variação 

 PROVEITOS  
   Laboratórios: 330.259 282.000 17% 

    - LEFM 46.738 34.000 37% 

    - LAQ 257.743 226.000 14% 

    - MICROB 25.779 22.000 17% 

Formação 43.427 62.398 -30% 

Consultoria Tecnológica 308.355 239.336 29% 

Emissões Gasosas 63.699 84.000 -24% 

Qualidade/Certificação 156.995 198.640 -21% 

Prestação de Serviços 902.736 866.374 4% 

Subsídios à Exploração 18.534 62.491 -70% 

Outros Proveitos 78.742 58.219 35% 

Total Proveitos 1.000.012 987.084 1% 

 CUSTOS  
   Matérias Primas e Subsidiárias 38.206 21.500 78% 

Fornec. Serv. Externos 323.741 286.356 13% 

Custos Pessoal 616.676 641.490 -4% 

Encargos Financeiros 15.309 12.000 28% 

Depreciações e Imparidades 105.726 90.500 17% 

Outros 59.326 7.110 734% 

Total Custos 1.158.982 1.058.956 9% 

 

O volume global de receitas ultrapassou o previsto, ainda assim prejudicado pela falta 

de projetos financiados. 

Nos custos, de destacar o maior recurso a serviços de terceiros, acompanhando o 

crescimento da prestação de serviços. 

O desvio mais significativo está na rúbrica Outros que corresponde essencialmente a 

correções de projetos de anos anteriores. 

Note-se por outro lado, a quebra nos custos com pessoal devida à descida do número 

médio de colaboradores de 24 para 23. 

 

Proposta de aplicação de resultados 

O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido negativo do exercício de 2016, no 

montante de 161.870,01 euros, seja mantido na conta de “Resultados Transitados”. 
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