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1. INTRODUÇÃO 

A Economia Circular é, na sua essência, uma nova forma de pensar a vida num 

planeta onde urge a necessidade de tomar medidas de forma séria, sustentada e 

consciente. Durante muitos anos o cuidado com o planeta foi desvalorizado em prol do 

crescimento económico e da produtividade, acreditando que tudo o que tínhamos era 

inesgotável para a nossa geração e para a seguinte.  

Vivemos no tempo em que limites planetários já foram ultrapassados e por isso 

mesmo deixou de ser opção não ser ambientalmente ativo. É inevitável a decisão que 

temos de tomar: fazermos parte da primeira vaga, liderando o processo, desbravando 

o caminho e decidindo por onde queremos ir ou se, pelo contrário, vamos ficar à 

espera que alguém o faça para, sem tempo nem opção, seguirmos o caminho trilhado 

por outros à sua medida. 

O presente manual tem por objetivo disponibilizar às empresas do setor de curtumes e 

aos setores a ele ligados, um documento explicativo, conciso e prático para a 

aplicação do Modelo de Economia Circular. Este documento também pretende, que 

através de exemplos práticos e devidamente enquadrados e recomendações/ações, 

possa contribuir para a implementação eficiente de práticas de circularidade nas 

empresas, tendo por base a realidade do setor de Curtumes. 
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2. ENQUADRAMENTO 

A Indústria de Curtumes encontra-se num ponto central da fileira do couro, na 

sequência da Indústria Agropecuária e da Indústria das Carnes e ocupa-se do 

tratamento de um subproduto desta última que são os couros e peles em bruto, que 

depois se transforma num produto nobre, que é a pele acabada, que fornece as 

indústrias de calçado, marroquinaria, vestuário, mobiliário, automóvel, náutica, 

aeronáutica e ferroviária. 

O couro é um material tradicional com uma longa história de uso e continua a ser de 

grande importância na sociedade moderna devido às suas propriedades únicas.  

É esta realidade que nos transporta aos tempos primitivos nos quais esta indústria 

milenar teve a sua origem. O homem primitivo caçava animais para satisfazer as suas 

necessidades alimentares e ao fazê-lo descobriu a utilidade da pele curtida como 

proteção e agasalho. É provavelmente o exemplo mais antigo da Economia Circular. 

 

Figura 1 - Uso da pele no Neolítico 

Fonte: Ma’at @surimana16 

 

A dimensão ambiental da Indústria de Curtumes é uma dimensão fundamental desta 

indústria onde quer que esta esteja instalada no mundo. A incidência ambiental 

decorre de processo físicos, mecânicos e químicos que estão subjacentes ao 

processo de curtimenta e sem os quais este não é possível de se executar. 

https://twitter.com/surimana16/status/1230970529806454796
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Contudo, a Indústria de Curtumes é por si só um exemplo de economia circular, pois: 

• Assenta numa matéria-prima de origem animal, renovável, a pele; 

• A pele é um subproduto das indústrias da carne e do leite; 

• A pele é transformada em couro, um material nobre, flexível e durável; 

• É potencialmente reparável; 

• O couro é natural e biodegradável, o que torna o seu consumo sustentável; 

• É um material menos poluente que a concorrência mais direta, os materiais 

sintéticos, derivados do petróleo; 

• Embora a sua produção gere uma elevada quantidade de resíduos e efluentes 

líquidos, a grande maioria pode ser valorizada na agricultura, na indústria ou 

mesmo na produção de energia; 

• A pressão do mercado, as exigências legais e os apoios estatais no sentido de 

uma produção mais verde e amiga do ambiente, têm ajudado a implementação 

da Economia Circular nas empresas de todas as dimensões; 

• Sendo uma indústria de forte componente de trabalho manual e localizada fora 

dos grandes centros urbanos, contribui para manutenção do emprego e 

desenvolvimento local. 

 

A Indústria de Curtumes tem registado um desenvolvimento notável na otimização da 

sua dimensão ambiental reduzindo de forma continuada e sustentada a sua incidência 

ambiental, através da adoção de processos, produtos intermédios de fabrico e 

tecnologias com cada vez maior eficácia e eficiência ambiental. A Indústria de 

Curtumes Europeia, na qual se insere a Indústria de Curtumes Portuguesa, é hoje a 

mais desenvolvida em todo o mundo com a capacidade de fabricar as peles acabadas 

com maior valor acrescentado, de mais alto nível e sofisticação e com maiores níveis 

de sustentabilidade e de eficiência ambiental. 

Na economia portuguesa em particular, a Indústria de Curtumes é uma indústria 

dependente das importações de couros e peles em bruto – a oferta em Portugal de 

matérias-primas apenas é suficiente para suprir cerca de 20% das necessidades -, 

mas também é uma indústria exportadora, com uma quota exportadora que 

atualmente ultrapassa os 40%. Com um volume de negócios anual de cerca de 300 
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milhões de euros, podemos afirmar que é uma indústria com alguma relevância no 

panorama industrial nacional. Relevância esta reforçada pelo facto de ser um grande 

fornecedor da Indústria de Calçado portuguesa, que por sua vez exporta a quase 

totalidade da sua produção e tem tido na indústria de curtumes portuguesa um dos 

seus grandes pilares de apoio, na medida em que esta tem correspondido em 

qualidade e inovação aos desafios colocados pela indústria de calçado nacional. 

A pele enquanto produto natural, tradicional e histórico encontra-se a sofrer um 

conjunto de ameaças que decorrem essencialmente da afirmação crescente de estilos 

de vida alternativos e diferentes, como é o caso dos VEGAN para mencionar um caso 

concreto. A necessidade de criar produtos para este novo tipo de consumidores tem 

conduzido à utilização abusiva do termo pele - LEATHER - como são exemplos o 

VEGAN LEATHER, ECOLEATHER, ECOPELE, WINE LEATHER, entre outros. Todas 

estas designações da pele são incorretas, imprecisas e acima de tudo enganadoras. 

Todo este enquadramento leva à necessidade da indústria de curtumes rever a sua 

estratégia global, com implicações na sua estratégia de internacionalização, na qual a 

comunicação direta com o consumidor final e a integração na dinâmica das redes 

sociais tem de ser reforçada.  

É neste contexto que entra a necessidade e a aplicabilidade da Economia Circular ao 

Setor de Curtumes, que tem potencialidade para ser alargada a todo o ciclo de vida do 

couro. 
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3. A ECONOMIA CIRCULAR 

3.1. A Necessidade de uma Nova Abordagem 

Em 2030 seremos 8,5 mil milhões de pessoas no planeta. Mais de metade (56%) 

serão consumidores de classe média. Mais de metade (59,5%) estarão a viver nos 

grandes centros urbanos. A revolução industrial despoletou esta situação: PIB global 

crescente, menos pessoas em pobreza extrema (em 1981: 44% da população 

mundial, 2015: 10%), melhores condições de vida, crescimento populacional.  

O sistema operativo deste desenvolvimento é linear: extrair recursos, que 

processamos e transformamos em produtos, que depois vendemos e que, após a sua 

vida útil, descartamos. E esta lógica é válida quer se trate de uma refeição, livro, 

máquina de lavar, automóvel ou edifício.  

A economia global funciona à razão de 65 mil milhões de toneladas de materiais 

extraídos ao ano. Em 2050, será mais do dobro: em média, cada habitante irá usar 

mais 70% de materiais do que necessitava em 2005.  

E com mais consumo, mais emissões (de GEE - Gases com Efeito de Estufa, 

poluentes atmosféricos, resíduos líquidos e sólidos): desde a extração, ao longo de 

toda a cadeia de produção, ao consumidor e fim de vida.  

Metade das emissões de GEE a nível mundial devem-se à produção de materiais 

básicos e 70% dos resíduos associados a um produto são gerados antes do produto 

ser utilizado. A este ritmo, em 2050 seriam necessários recursos equivalentes a 3 

planetas para sustentar o nosso modo de vida atual.  

Esta evolução tem efeitos: nos últimos 15 anos os preços das matérias-primas 

primárias têm evoluído de forma crescente e são cada vez mais voláteis. Neste 

momento, atravessamos um período em que os preços estão em queda, mas as 

tendências estruturais são suficientemente fortes para que instituições como o Banco 

Mundial, as Nações Unidas ou a Agência Europeia de Ambiente apontem para o 

aumento destes valores nas suas projeções. 
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A Europa encontra-se numa posição frágil do ponto de vista material: é dependente de 

importações de matérias-primas primárias, e possui apenas 9% de capacidade interna 

para suprir 54 dos materiais essenciais para a sua economia (Raw Material 

Scoreboard 2016). Com uma procura tendencialmente crescente, é notório o esforço 

para a consciencialização de que uma economia linear não é sustentável no médio 

longo prazo, sendo por isso necessário investir nas políticas, no conhecimento e no 

desenvolvimento de soluções que possibilitem vários ciclos de utilização dos materiais.  

A escassez de água está a tornar-se igualmente uma preocupação transversal à UE. 

O crescimento populacional aumenta a necessidade de água e as alterações 

climáticas agravam a escassez de água a nível regional e apesar de 72% da superfície 

terrestre ser coberta por água menos de 3% desta água é adequada para beber ou 

irrigar.  

Em toda a UE, a escassez de água e as secas aumentaram dramaticamente nas 

últimas décadas e é provável que se tornem mais frequentes e mais severas no futuro. 

A escassez de água afeta pelo menos 11% da população europeia e 17% do território 

da UE (Water Scarcity and Droughts in the European Union). 

Na Europa são tratadas anualmente mais de 40000 milhões m3 de águas residuais 

mas apenas 964 milhões m3 destas águas residuais tratadas são reutilizadas (EC - 

Water Reuse – Background and policy context). 

 

3.2. A Transição em Ação 

Para a maioria das empresas, o modelo económico utilizado na produção dos seus 

produtos é o modelo de economia linear. Este modelo consiste na extração de 

matéria-prima, seu processamento/transformação em produtos, que são vendidos e, 

após a sua utilização, são descartados como resíduos. 

No sistema linear de produção, o crescimento económico depende do consumo de 

recursos naturais (finitos), que traz o risco iminente de esgotamento de matérias-

primas e custos cada vez mais elevados na sua extração. Os minerais e metais, 

combustíveis fósseis, produtos alimentares, bem como os solos férteis e água 

http://knoow.net/ciencterravida/biologia/gestao-de-residuos/
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tornaram-se escassos, sendo inviável a continua aplicação do modelo linear que 

depende exclusivamente da extração de recursos com disponibilidade limitada. No fim 

do processo, gera-se um grande volume de resíduos inutilizados, com elevados custos 

económicos, potencialmente com riscos para o bem-estar dos seres humanos e com 

implicações negativas nos ecossistemas. 

Portanto, este modelo que atualmente predomina – do “extrair-fazer-consumir-

descartar”, é baseado em pressupostos que os recursos naturas são disponíveis, 

abundantes, fáceis de obter e baratos de descartas, mas não é sustentável, como se 

pode comprovar nos dias de hoje, em que o mundo está a atingir os seus limites 

físicos, face à escassez de recursos (matérias-primas e energia). 

 

Figura 2 - Modelo de Economia Linear  

Fonte: site A Criação 

 

Urge a necessidade de uma nova abordagem de sistema de consumo e de produção 

mais sustentável. A Economia Circular surge nesse sentido, como a resposta ao 

desejo de crescimento sustentável no contexto da pressão crescente que a produção 

e o consumo exercem sobre o ambiente e os recursos mundiais. A transição para este 

modelo de economia circular redireciona o foco para a reutilização, reparação, 

renovação e reciclagem dos materiais e produtos existentes, ou seja, o que era visto 

como um “resíduo” pode ser transformado num recurso.  

http://www.acriacao.com/economia-linear-economia-circular-e-blockchain/
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Figura 3 - Modelo de Economia Circular  

Fonte: site A Criação 

 

3.3. O que é a Economia Circular? Quais os seus princípios? 

História 

A origem do conceito de “Economia Circular” é disputada. Alguns académicos 

consideram que o economista britânico Kenneth Boulding é o pai da ideia, num artigo 

publicado em 1966, The Economics of Coming Spaceship Earth. Neste artigo, 

Boulding fala na “economia fechada do futuro” ou “spaceman economy”: tal como uma 

nave espacial, o planeta Terra é finito e não possui reservatórios ilimitados de coisa 

nenhuma; há limites para a extração de recursos e para a absorção de poluição. 

Assim, “o homem deve encontrar o seu lugar num sistema ecológico cíclico que seja 

capaz de renovar continuamente os seus recursos materiais, ainda que não possa 

prescindir de receber inputs energéticos exteriores”. Integrando diferentes contributos 

de diferentes escolas de pensamento (entre outros a Economia de Desempenho de 

Walter Stahel; a filosofia de design Cradle to Cradle de William McDonough e Michael 

Braungart) e a Ecologia Industrial de Reid Lifset e Thomas Graedel), a Economia 

Circular começou ser operacionalizada nos anos 80 e 90, com a Holanda e a 

http://www.acriacao.com/economia-linear-economia-circular-e-blockchain/
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Alemanha a serem pioneiras na implementação de políticas de prevenção e 

valorização de resíduos. 

As políticas públicas entretanto desenvolvidas na Europa inspiraram, por sua vez, a 

China a considerar a UE como o seu quadro de referência para as políticas de 

crescimento económico com impacte ambiental mínimo. No início dos anos 2000, a 

China contribuiu de forma determinante para a proeminência que o conceito tem hoje. 

O governo chinês incorporou a Economia Circular nos seus planos quinquenais, 

enquanto estratégia de crescimento capaz de reverter os problemas de escassez de 

recursos e degradação ambiental associados ao rápido ritmo de expansão da 

economia.  

A Fundação Ellen McArthur (que nasceu no Reino Unido sob o impulso de uma ex-

campeã de vela e com o apoio de vários parceiros corporativos) é um ator 

fundamental no ecossistema da Economia Circular, tendo desde a sua criação em 

2010 contribuído largamente para o aprofundamento e divulgação do pensamento 

sobre economia circular em todo o mundo.  

A partir de 2010, a União Europeia fez um trabalho importante nesta área, publicando 

uma série de diretivas que em 2015 tomaram o nome de Fechar o Ciclo – Um Plano 

de Ação para a Economia Circular (e que constituiria o quadro de partida para Plano 

de Ação para a Economia Circular que o governo português lançou no final de 2017). 

A estratégia da Economia Circular inspira-se hoje largamente na ideia de “ecologia 

industrial”, considerando três níveis de intervenção: a empresa individual (produção 

limpa); os clusters de empresas (eco parques); as cidades e os municípios 

(metabolismo industrial). 

A Economia Circular é uma economia que assume que todos os produtos e serviços 

têm origem em fatores da natureza, e que, no final de vida útil, retomam mais uma vez 

à natureza, formando um ciclo virtuoso que promove a prosperidade num mundo de 

recursos finitos.  

No modelo circular os ciclos de vida dos produtos são otimizados – desde a conceção 

e design, aos consumos ao longo do ciclo de vida do produto, ao processo de 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/114337039/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/114337039/details/maximized
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produção e à gestão dos resíduos que não foram possíveis de eliminar. Este modelo 

defende que os resíduos sejam transformados, através de processos inovadores, em 

potenciais subprodutos ou outros materiais, que promovam a reutilização, a 

recuperação e a reciclagem. [9]  

Deste modo, o modelo circular ultrapassa o âmbito e foco estrito das ações de gestão 

de resíduos e de reciclagem, visando uma ação mais ampla, desde do redesenho de 

processos, produtos e novos modelos de negócio até à otimização da utilização 

de recursos (“circulando” o mais eficientemente possível produtos, componentes e 

materiais nos ciclos técnicos e/ou biológicos). Visa assim, o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços economicamente viáveis e ecologicamente eficientes, radicados 

em ciclos idealmente perpétuos de reconversão a montante e a jusante. Materializa-se 

na minimização da extração de recursos, maximização da reutilização, aumento da 

eficiência e desenvolvimento de novos modelos de negócio.  

Esta mudança de paradigma contribuirá para uma dinâmica mais equilibrada, e 

criativa, entre empresas, consumidores e os recursos naturais, dissociando o 

crescimento económico do consumo de recursos não renováveis. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Esquema prático de Economia Circular  

Fonte: ILM– International Leather Maker: Circular Economy in the Leather Industry Webinar 

 

Matéria-
prima Fabricar 

Retoma Reutilizar 

Usar 

Reparar Reciclar 

https://www.youtube.com/watch?v=IbHPEZa9fwk&t=9s
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A definição de Economia Circular é útil para se compreender o conceito, mas não 

possibilita, por si só, uma ferramenta para a aplicação da EC na prática. Para isso, 

foram definidos princípios básicos que se apresentam de seguida: 

 

Figura 5 - Três princípios em que se baseia a Economia Circular  

Fonte: Ellen MacArthur Foundation, 2017A e 2019A 

 

Princípio 1: Eliminar, por design, os resíduos e a poluição 

Uma Economia Circular cria, através do design, produtos, serviços e modelos de 

negócio que previnem/eliminam a produção de resíduos e a poluição do sistema 

natural. Este princípio diz respeito ao uso ideal de recursos naturais e, por 

conseguinte, elimina a libertação de gases com efeito de estufa e substâncias 

perigosas; a poluição do ar, do solo, e da água; entre outros resíduos. [10] 

Princípio 2: Manter produtos e materiais em utilização 

Uma Economia Circular favorece atividades que preservam o valor sob a forma de 

energia, trabalho e materiais. Isto significa conceber para durabilidade, reutilização, 

refabricação e reciclagem, para manter os produtos, componentes e materiais a 

circular na economia, no seu valor económico e utilidade mais elevados, pelo máximo 

tempo possível. [10] 

A ideia de ciclo está no coração da Economia Circular. Em vez de exigirem repetida 

extração de recursos naturais e de gerarem resíduos, a produção e o consumo 

deveriam ocorrer, tanto quanto possível, em ciclos fechados. Num ciclo económico 

(tendencialmente) fechado, o desperdício não existe: os bens são reparados e 

reutilizados em vez de descartados, as matérias-primas provêm da reciclagem em vez 

da extração, e assim por diante. 
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Figura 6 - Ciclo dos materiais biológicos e ciclo dos materiais técnicos 

Fonte: COTEC Portugal: Economia Circular Preservar, otimizar e assegurar recursos essenciais para o nosso futuro 

 

Podemos distinguir dois tipos de ciclo: orgânico e técnico. No ciclo orgânico, os 

processos naturais da vida regeneram recursos: é o caso da compostagem de restos 

de alimentos, que devolve nutrientes ao solo. No ciclo técnico trata-se de usar 

repetidamente os materiais (polímeros, ligas, etc), com o menor aporte de energia 

possível e por forma a manter o máximo de qualidade. Para que essa reinserção seja 

possível, os materiais têm de ser concebidos de acordo com critérios de ecodesign e 

tem de haver sistemas de gestão de informação que sustentem o processo. 

 

https://cotecportugal.pt/wp-content/uploads/2020/02/20161122_EC_Booklet_Exposi%C3%A7%C3%A3o-1.pdf
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Princípio 3: Regenerar os Sistemas Naturais 

O terceiro princípio da Economia Circular é sobre fomentar a regeneração dos 

recursos materiais utilizados e dos sistemas naturais subjacentes e evitar a utilização 

de recursos não renováveis, por exemplo, devolvendo nutrientes valiosos ao solo para 

apoiar a regeneração natural. [10] 

 

A transição para a Economia Circular implica uma remodelação total das cadeias de 

produção, da conceção até ao final dos ciclos de vida dos produtos. 

É necessário ambicionar que os resíduos produzidos pelas atividades económicas 

sejam nulos, exige ainda que exista criatividade para identificar modelos de negócio 

rentáveis e verdadeiramente circulares. A transição para a Economia Circular envolve 

necessariamente: 

• A capacidade por parte das empresas de pensarem no design dos produtos de 

forma ecológica, de modo a utilizar menos recursos naturais e a proporcionar 

uma futura utilização desses mesmos produtos noutros equipamentos; 

• A possibilidade de promover simbioses industriais, onde se consiga transformar 

um resíduo num subproduto para que este possa entrar no processo produtivo 

de um outro produto, evitando assim quantidades para aterro e promovendo, em 

simultâneo, a valorização dos então resíduos;  

• Novas políticas por meio de legislação, incentivos financeiros, rotulagem 

ambiental e social, campanhas de sensibilização voltadas para diferentes 

segmentos socioeconómicos, e por adotar critérios de sustentabilidade nas 

compras públicas e consequentemente, poder do governo, como um cliente, 

para influenciar o mercado; 

• A iniciativa de identificar novos negócios associados ao aluguer de 

equipamentos em vez da sua compra, à reparação, ao restauro, à recolha de 

excedentes, entre outros; 
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• A existência de uma sociedade civil organizada, com cada vez mais 

organizações não-governamentais dedicadas à sustentabilidade do consumo, 

com um papel importante na informação do cidadão; 

• A consciencialização dos cidadãos, enquanto consumidores individuais, que se 

deparam com o primeiro grande desafio que é estar atento às implicações das 

suas escolhas e como eles atendem às suas necessidades de bem-estar. 

 

3.4. Conceitos relacionados 

Os pontos fulcrais da economia circular e sobre os quais as empresas se deverão 

debruçar no sentido de seguir os princípios da economia circular e assim atingir os 

desejados objetivos são: 

Design 

Repensar o design permite obter processos e produtos menos intensivos em recursos, 

dando prioridade a materiais renováveis e com menor perigosidade e risco, para as 

pessoas e para o ambiente, bem como à reutilização de matérias-primas recuperadas 

(subprodutos). Foco na “modularização” dos componentes, permitindo fácil 

desmontagem, recuperação, reaproveitamento e triagem em fim de vida (componentes 

padronizados). Definição de critérios de reciclagem, reutilização e extensão de ciclo de 

vida, tendo em conta possíveis aplicações de subprodutos e de resíduos. 

Tecnologias e novos modelos de negócio 

A inovação tecnológica é de relevância transversal, e é necessário que se aposte mais 

nesta temática. É preciso que este tema esteja mais presente nas inovações 

despoletadas pela Indústria 4.0 no sentido da desmaterialização de processos, 

sistemas “produto-serviço” e plataformas colaborativas/de partilha.  

A inovação deve estar presente no ciclo de vida, na produção, na assimilação ou na 

exploração dos produtos. Os processos de produção, os serviços ou os modelos de 

negócio devem ser inovadores para a organização (desenvolvimento ou adaptação) e 

os resultados devem permitir a redução do risco ambiental, poluição ou outros 
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impactes negativos nos recursos utilizados (incluindo energia utilizada), quando 

comparados com outras alternativas relevantes. 

Ciclos Reversos (p.e. Logística Inversa) 

Uma logística inversa robusta, próxima do cliente, flexível e eficaz é garante do retorno 

de produtos, componentes e materiais ao fabricante para novos ciclos de utilização. 

Existe a experiência acumulada (p.e. sistemas de gestão de fluxos específicos) mas a 

diversidade de produtos e materiais irá exigir inovação na logística de entrega, 

triagem, armazenagem, gestão de risco, energia e até mesmo na biologia e química 

(p.e. simbioses industriais, uso de materiais em cascata). Com sistemas de recolha e 

tratamento eficientes e a custos aceitáveis, de melhor qualidade, e com uma 

segmentação eficaz dos produtos em fim de vida, a perda de materiais tenderá a 

diminuir e a circularidade será reforçada. 

Promotores e contexto favorável 

Para uma produção ativa na redução de impactes ambientais, a multiplicação de ciclos 

de utilização, a procura de maior produtividade dos recursos ou a valorização de 

desempenho (versus a valorização de propriedade) se tornem comuns, o mercado terá 

de ter um contexto favorável. Logo, é necessário trabalhar os instrumentos e 

mecanismos para esse contexto, com o apoio dos decisores políticos, nomeadamente: 

o financiamento dos projetos, a criação ou o apoio a instituições educativas e 

formadoras, ou a existência de exemplos práticos mobilizadores e demonstradores. 

Eco-eficiência 

A eco-eficiência assenta em modelos de produção mais eficientes e mais limpos, 

produzindo mais, ao menor preço, com menos recursos, menos resíduos e menos 

impacte sobre o ambiente. 

Simbioses Industriais 

As simbioses industriais são uma estratégia poderosa para promover práticas de 

Economia Circular, uma vez que se trata de estratégia de negócio entre entidades que 

colaboram no uso eficiente dos recursos de modo a melhorar o seu desempenho 
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económico conjunto, com consequências positivas para o sistema natural (a partilha 

de infraestruturas, equipamentos comuns, serviços comuns e a utilização de recursos). 

Extensão do ciclo de vida dos produtos 

Os sistemas ou modelos de negócio centrados na manutenção, reparação, 

recondicionamento e remanufactura de produtos (processo de reconversão de 

resíduos em novos materiais ou produtos, implicando a existência de sistemas de 

recolha eficientes associados). 

Valorização de subprodutos e resíduos 

Subprodutos e iniciativas de utilização, inovação em extração e uso de materiais a 

partir de fluxos de resíduos, novos materiais ou produtos a partir de 

resíduos/subprodutos. 

Educação e Formação 

A educação e a formação podem desempenhar um papel importante na consciência 

individual e na preparação dos futuros profissionais para um novo paradigma 

económico, particularmente na criação de uma base de competências para promover 

a inovação circular. Os governos devem estimular a integração da Economia Circular e 

do pensamento sistémico nos programas de ensino de nível básico, médio e superior. 

Devem ainda, em conjunto com outras entidades, estimular a criação de programas de 

formação específicos sobre o desenvolvimento e implementação destas temáticas. 

 

3.5. Vantagens da Economia Circular para as empresas 

A transição para a Economia Circular traz consigo numerosos benefícios ambientais, 

sociais e económicos. Para além da redução dos impactes ambientais, contributos 

societais a nível da saúde e criação de emprego, existem outros benefícios 

económicos rápidos e diretamente reconhecidos pelas empresas. Listamos de seguida 

algumas das principais vantagens: 

• Aumento da competitividade das empresas; 
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• Melhoria da imagem das empresas; 

• Produtos atraentes para consumidores com maior sensibilidade a impactes 

ambientais e de impactes na saúde; 

• Ganhos financeiros e rentabilização de recursos;  

• Redução dos custos de materiais não comprados de novo ou de custos de 

produção; 

• Cadeias de valor mais curtas e ligações mais estreitas com os outros membros 

da mesma; 

• Maior segurança no aprovisionamento de matérias-primas; 

• Eficiência de processos; 

• Geração de energia a partir de recursos com valor energético e que não podem 

ser transformados em bens; 

• Acesso a mercados e clientes mais exigentes (certificações e cadernos de 

encargos); 

• Cumprimento dos requisitos legais e benefícios fiscais; 

• Existem vantagens competitivas na obtenção de financiamento; 

• Alinhamento com políticas e regulamentações emergentes, e diminuição de risco 

de incumprimento legal; 

• Sustentabilidade dos produtos e redução do impacto ambiental; 

• Custos evitados na gestão de resíduos e novas fontes de receita, como por 

exemplo a redução dos custos associados às taxas de deposição evitadas com 

o desvio de resíduos (recursos) dos aterros. Em alguns casos, em vez de um 

custo, poderá existir mesmo um proveito gerado com a venda de um 

subproduto/resíduo (recurso); 

• As medidas para a prevenção de resíduos e para a promoção do design 

ecológico ou da reutilização podem significar poupanças líquidas no valor de 
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milhões de euros, para as empresas na UE e a redução das emissões anuais 

totais de gases com efeito de estufa (GEE); 

• A redução significativa de emissões de GEE, é conseguida sobretudo através da 

melhoria na gestão de resíduos e redução das necessidades totais de recursos 

primários (como energia, água, solo e materiais), gerando impactes positivos 

para o sistema natural; 

• A Economia Circular possui ainda vantagens numa maior competitividade e 

promoção da inovação, crescimento e emprego. Também pode fornecer aos 

consumidores produtos mais duradouros e inovadores com grandes ganhos ao 

nível ambiental. 

 

As empresas cada vez mais reconhecem que a transição para processos e produtos 

mais sustentáveis é uma enorme oportunidade económica, dado que as expectativas 

dos cidadãos/consumidores estão cada vez mais a evoluir e a conduzir a mudanças 

significativas na procura de produtos mais sustentáveis. Esta transição permitirá que 

as indústrias façam da sustentabilidade uma característica determinante da sua marca 

e permite que estejam na linha da frente no mercado antes dos seus competidores.  

É importante notar que, mesmo que as poupanças possam não ser significativas no 

curto prazo, é expectável que venham a aumentar a sua significância, à medida que 

se avança numa transição para uma economia mais circular, transição essa suportada 

por alterações expectáveis na legislação, assim como pelos custos das externalidades 

associadas a cada produto ou serviço (como, por exemplo, custos crescentes 

associados a emissões de GEE ou à deposição de resíduos). 

 

3.6. Desafios da Economia Circular para as empresas 

Apesar da Economia Circular significar muitas, e cada vez mais reconhecidas 

vantagens proporcionadas às indústrias/empresas, a transição para este modelo de 

economia circular também impõe alguns desafios, nomeadamente: 
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• A existência de obstáculos legais e burocráticos, dificultando esta transição para 

economia circular; 

• A utilização de matérias-primas secundárias e a sua incerteza quanto à 

qualidade, podendo ser difícil determinar os níveis de impureza (com a 

reciclagem contínua dos materiais ir-se-á verificar uma tendência de aumentar 

os teores de impurezas); 

• Investimento económico direcionado para a adoção dos melhores métodos e 

tecnologias disponíveis (hard barriers); 

• Implementação de novos procedimentos conducentes à prática e agilização dos 

processos à Economia Circular e melhoria contínua (human based barriers); 

• Desafios na obtenção de financiamento adequado para os necessários 

investimentos; 

• Aceitação ainda limitada, por parte dos consumidores e das empresas, de 

modelos de negócio potencialmente mais eficientes orientados para o serviço, 

por exemplo, leasing ou aluguer em vez de compra, ou modelos de pagamento 

baseados no desempenho; 

• Falta de interesse do consumidor por questões ambientais e de compromisso 

por parte da gestão de topo das organizações; 

• Sistemas de gestão de informação inadequados. 

 

Os desafios que se apresentam às empresas num momento de transição de modelo 

económico requerem alguma flexibilidade de adaptação, principalmente numa fase 

inicial. Porém, ultrapassados estes desafios, o potencial benéfico resultante da 

aplicação de processos para uma economia mais circular compensa largamente, tanto 

no panorama económico, como no ambiental e social. 
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4. A POLÍTICA EUROPEIA E A LEGISLAÇÃO PARA A 

ECONOMIA CIRCULAR 

4.1. Política Europeia para a Economia Circular 

A Comissão Europeia vê a transição para a Economia Circular como uma 

oportunidade para modernizar e transformar a Europa no seu caminho para uma 

competitividade sustentável. 

O Plano de Ação Europeu para a Economia Circular é a concretização da iniciativa 

UE2020-"Uma Europa eficiente em termos de recursos". Os principais benefícios 

relacionam-se com a segurança no aprovisionamento de materiais (sobretudo os 

críticos) e eficiência no seu uso, resultando na diminuição das quantidades absolutas 

de fluxos de recursos. 

Em maio de 2018 os Estados-Membros da UE aprovaram um conjunto de medidas 

ambiciosas destinadas a adequar a legislação da UE em matéria de resíduos ao 

futuro, no âmbito da política mais abrangente relativa à Economia Circular. 

Esta nova legislação, baseada nas propostas da Comissão que fazem parte do pacote 

de medidas relativas à Economia Circular apresentado em dezembro de 2015, 

contribui para evitar a produção de resíduos e, quando tal não é possível, contribui 

para intensificar consideravelmente a reciclagem dos resíduos urbanos e dos resíduos 

de embalagens. A mesma vai ainda eliminar progressivamente a deposição em aterros 

e promover a utilização de instrumentos económicos, como por exemplo regimes de 

responsabilidade alargada do produtor. A nova legislação reforça a «hierarquia dos 

resíduos», isto é, exige que os Estados-Membros tomem medidas específicas que 

deem prioridade à prevenção, reutilização e reciclagem em detrimento da deposição 

em aterro e da incineração, tornando assim a Economia Circular uma realidade. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_pt.htm
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Figura 7 - Políticas de Economia Circular  

Fonte: República Portuguesa: Liderar a Transição [Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal: 2017-2020] 

 

Abandono progressivo da deposição em aterro 

A deposição de resíduos em aterro não faz sentido numa Economia Circular e pode 

poluir as águas, o solo e o ar. Até 2035, a quantidade de resíduos urbanos 

depositados em aterro deverá ser reduzida para 10 %, ou menos, da quantidade total 

de resíduos urbanos produzidos. 

Incentivos 

A nova legislação prevê uma maior utilização de instrumentos económicos eficazes e 

outras medidas em prol da hierarquia dos resíduos. Os produtores desempenham um 

papel importante nesta transição por passarem a ser responsáveis pelos seus 

produtos quando estes se transformarem em resíduos. Os novos requisitos para os 

regimes de responsabilidade alargada do produtor contribuírem para melhorar o seu 

desempenho e gestão. Além disso, os regimes obrigatórios de responsabilidade 

alargada do produtor devem ser estabelecidos para todas as embalagens até 2024. 

https://eco.nomia.pt/contents/ficheiros/paec-pt.pdf
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Prevenção 

A nova legislação dá especial ênfase à prevenção de resíduos e introduz objetivos 

importantes para o desperdício de alimentos na UE e para travar o lixo marinho, no 

sentido de ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

nestes domínios. 

Contexto 

Enquanto parte do seu plano de ação para a Economia Circular a Comissão Europeia 

adotou, em 2 de dezembro de 2015, um pacote de propostas legislativas em matéria 

de resíduos. Um acordo provisório sobre as quatro propostas legislativas da Comissão 

foi alcançado entre os colegisladores em 18 de dezembro de 2017. O Parlamento 

Europeu aprovou o acordo na sua sessão plenária em abril de 2018. 

Ao longo das duas últimas décadas, muitos Estados-Membros têm vindo a melhorar 

gradualmente a sua gestão de resíduos, em consonância com a hierarquia 

estabelecida pela UE para os resíduos. Em 1995, 64 % dos resíduos urbanos, em 

média, foram depositados em aterros na UE. Em 2000, a média foi reduzida para 

55 %, ao passo que a taxa média de reciclagem atingiu os 25 %. Em 2016, a 

deposição em aterro de resíduos domésticos na UE diminuiu para 24 %, tendo 

aumentado a taxa de reciclagem para 46 %. No entanto, ainda se registam desafios e 

grandes diferenças entre os vários países da UE. Em 2016, dez Estados-Membros 

ainda continuavam a depositar mais de 50 % dos seus resíduos domésticos em 

aterros e seis deles incineravam 40 % ou mais. 

 

4.2. Agenda 2030: Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

A Agenda 2030, direcionada para o desenvolvimento sustentável, estabeleceu 17 

objetivos (ODS – Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável), os quais foram 

acordados e assinados por mais de 150 países em todo o mundo. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_pt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_pt.htm
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Figura 8 - Agenda 2030: Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

Fonte: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável constitui um enquadramento 

global ambicioso para guiar os esforços de todos os atores na promoção de um mundo 

mais inclusivo e sustentável. A sua abrangência e complexidade são simultaneamente 

uma força e fraqueza, para além de revelar algumas limitações, incoerências e riscos, 

que devem ser tidos em conta na sua implementação. 

O contributo da sociedade civil para promover e acelerar a implementação da Agenda 

vai muito para além da atuação direta de realização dos ODS, incluindo o seu papel na 

representação (p.e. de grupos sociais sem voz), na regulação (como watchdogs), na 

sua função de transmissão (de ideias e informação entre decisores políticos e a esfera 

pública mais alargada), como impulsionadores de parcerias ou promotores de novas 

abordagens e soluções. Por seu lado, a Agenda 2030 fornece à sociedade civil um 

roteiro de enquadramento das suas ações numa visão global do desenvolvimento, 

constitui um instrumento de advocacia e influência política, uma linguagem comum 

para o diálogo e mobilização em torno de objetivos partilhados, um instrumento para 

promover o reforço da cidadania em prol do desenvolvimento inclusivo e sustentável, 

uma ferramenta que facilita a comunicação das ações prosseguidas, e um meio de 

impulsionar novas parcerias e oportunidades de financiamento. 

https://www.ods.pt/
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A universalidade, interligação e indivisibilidade dos ODS são princípios que salientam 

a necessidade de uma abordagem integrada, na inter-relação entre dimensões 

internas (regionais/nacionais/locais) e externas (política externa/política de cooperação 

e contributo para o desenvolvimento global). 

A atual Comissão Europeia (2019-2024) assumiu a sustentabilidade como uma 

prioridade política do seu mandato e afirmou, no seu programa de trabalho, que a 

Agenda 2030 seria colocada no centro da elaboração das políticas europeias, no plano 

interno e externo. Isto implica, contudo, ações concretas em vários domínios, ao nível 

estratégico, institucional, de mecanismos e instrumentos. 

Portugal subscreveu os compromissos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável e, enquanto Estado Membro da UE, implementa igualmente os 

compromissos europeus nesta matéria. A nível nacional, os progressos na 

incorporação dos ODS enquanto enquadramento do desenvolvimento incluíram, 

principalmente, a apresentação do Relatório Nacional Voluntário (RNV) às Nações 

Unidas, em 2017, a definição de uma estrutura nacional de implementação no plano 

institucional, e a monitorização através da recolha e organização de dados 

estatísticos. 

 

4.3. Política nacional para a Economia Circular 

Para uma política de transição integrada é importante estabelecer uma ambição para o 

que Portugal pretende alcançar em 2050. Muitas vezes este exercício é feito 

internamente, no contexto dos programas individuais de cada ministério; mas, se 

apropriada por todos os agentes – Governo, empresas, cidadãos – a conceção, 

desenvolvimento e execução de ações, sejam elas políticas, operacionais ou 

comportamentais, será feita tendo em conta uma perspetiva sistémica e um juízo 

imediato sobre os impactos gerados. 

A ambição para Portugal 2050 assumida foi desenhada de modo a alavancar e 

impulsionar o desenvolvimento dos trabalhos do PAEC, e deve ser apropriada pelos 
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diferentes ministérios, sociedade civil e organizações privadas, sendo composta pelos 

seguintes elementos: 

• Neutralidade carbónica e uma economia eficiente e produtiva no uso de recursos 

Economia portuguesa neutra em emissões de GEE, e eficaz no uso de materiais 

(redução significativa da extração e importação de materiais, redução significativa dos 

resíduos finais produzidos, melhor gestão e extração de valor dos recursos em 

circulação); 

• Conhecimento como impulso 

A aposta em investigação e inovação converte-se em soluções – no produto, no 

serviço, no modelo de negócio, no consumo/utilização, no comportamento – com 

menos intensidade em emissões e recursos, integradas em modelos de negócio que 

impulsionem a criação de emprego, o uso eficiente e eficaz dos recursos mobilizados, 

e uma valorização económica prolongada dos mesmos; 

• Prosperidade económica inclusiva e resiliente 

Desenvolvimento económico transversal a todos os setores da sociedade, resiliente 

face à volatilidade de preços e risco, progressivamente desacoplado de impactes 

ambientais e sociais negativos; 

• Sociedade florescente, responsável, dinâmica e inclusiva 

Uma sociedade informada, participativa e mais colaborativa – uma sociedade guiada 

pelo ser e pelo cuidar, em oposição ao querer e possuir e que preserva e cuida do seu 

capital natural. 
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Figura 9 - Política de transição integrada para Portugal 2050  

Fonte: República Portuguesa: Liderar a Transição [Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal: 2017-2020] 

 

A transição para um novo modelo económico não é um processo fácil ou rápido. Exige 

uma abordagem sistémica e transversal a vários componentes da sociedade; por isso, 

não pode ser composta somente por ações top-down (Governo) ou bottom-up 

(utilizadores/consumidores, empresas, administrações regionais e locais e municipais). 

Deverá ser um processo iterativo e interativo, que exige ciclos de aprendizagem entre 

os envolvidos. 

Este plano parte de um entendimento e experiência comuns a quatro áreas 

governativas (ciência, tecnologia e ensino superior, economia, ambiente, agricultura, 

florestas e desenvolvimento rural) que integraram o grupo interministerial que elaborou 

o PAEC, doravante grupo interministerial, que envolveu um levantamento do histórico 

de desempenho, medidas existentes conhecidas, a análise do plano de ação europeu, 

e benchmarking de outros planos de economia circular, de onde foram propostas 

ações e respetivas orientações para a sua execução. 

https://eco.nomia.pt/contents/ficheiros/paec-pt.pdf
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Durante esta primeira fase, o foco estará não só nos instrumentos necessários à 

aceleração das ações, mas também no trabalho de mobilização dos vários grupos de 

interesse e respetivas responsabilidades. Esta mobilização implica a existência de 

espaços para a interação – p.e. através de reuniões, fóruns de discussão, apoio a 

projetos setoriais/regionais – gerando novo conhecimento que irá modelar novos ciclos 

de ações. 

Considerando a evolução do tema na agenda nacional e internacional, em que as 

políticas e conhecimento se vão suceder a um ritmo elevado, optou-se por uma 

abordagem mais flexível, isto é, partindo de sete ações macro que são substanciadas 

por ações dinamizadas à escala setorial e regional.  

O papel da Fundação Ellen MacArthur deve ser destacado no panorama internacional, 

incentivando a transição para uma economia circular nas grandes multinacionais. No 

contexto nacional estão a aparecer iniciativas muito interessantes, sendo que 

destacaria as iniciativas que estão a ser levadas a cabo pelo Ministério do Ambiente, 

tal como o portal Eco.nomia e o Plano de Ação para a Economia Circular, bem como 

projetos bandeira que já estão a ser desenvolvidos e comunicados pelas empresas. 

Não nos podemos esquecer que a restante sociedade civil deverá assumir um papel, 

que lhe é muito relevante.  

Portanto, embora se constate que Portugal tenha entrado na rota da circularidade, 

ainda há muito trabalho a fazer. 
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Figura 10 - Alteração do modelo económico 

Fonte: Sistemas de Incentivos à Economia Circular, IAPMEI 2020 

 

«É necessário criar programas que deem mais competitividade às empresas, fazendo-

as utilizar melhor as oportunidades que há na economia circular.» 

Manuel Caldeira Cabral, ex-Ministro da Economia 

 

«A economia circular é uma cadeia de valor sustentável, que começa na conceção de 

produtos que utilizem menos recursos e mais matérias reutilizadas ou recicladas e que 

produzam menos resíduos.» 

João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática 
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4.4. BREF – Indústria de Curtumes  

O BREF, trata-se de um documento criado no âmbito da implementação do Plano 

Europeu de Prevenção e Controlo da Poluição, regido pela diretiva 2010/75/EU. O 

documento referido, que no sector de curtumes se intitula “Best Available Techniques 

(BAT) Reference Document for the Tanning of Hides and Skins”, contempla várias 

MTD´s – Melhores técnicas disponíveis para o setor curtumes que visam uma melhor 

performance ambiental, gerando também ganhos económicos, diretos ou indiretos, por 

via de redução do consumo de energia, maior facilidade de valorização de resíduos, 

redução do consumo de água e produtos químicos, incremento na qualidade do artigo 

final, entre outros.  

Foram selecionadas algumas MTD´s descritas na literatura e/ou que resultam do 

conhecimento e experiência de aplicação no terreno por parte da equipa técnica do 

CTIC, que direta ou indiretamente se relacionam com a Economia Circular, e que se 

apresentam no seguinte quadro resumo: 

 

Tabela 1 - Resumo das principais MTD´s 

Tecnologia 

Potencial de 

aplicação/real 

interesse da 

tecnologia 

Principais vantagens Principais constrangimentos 

Processos de 
conservação 

alternativos à 
salinização 

Baixo 
Menor carga poluente dos 

efluentes de remolho 

A conservação no frio é cara. A 
implementação desta tecnologia 
envolveria uma reconversão ao 

nível dos fornecedores 

Remoção de sal 
antes do 
remolho 

Moderado 

Reutilização do sal usado, após 
tratamento, na operação de 
piquelagem, gerando menor 

carga poluente do efluente de 
remolho e evitando a compra de 

sal ou salmoura. Para uma 
produção acima de 2.000 ton 

couro salgado por ano o 
investimento paga-se em cerca 

de 4 anos 

Envolve investimento em 
equipamento 
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Tecnologia 

Potencial de 

aplicação/real 

interesse da 

tecnologia 

Principais vantagens Principais constrangimentos 

Reutilização de 
efluentes de 
lavagem no 

remolho 

Elevado 

Permite a diminuição do 
consumo de água e 

consequentemente da 
quantidade de efluente gerado. 

O investimento em 
equipamentos é baixo 

Nada a assinalar 

Descarna em 
verde 

Moderado 

Permite a valorização material de 
resíduos sólidos da descarna. O 
facto da raspa daqui resultante 

não estar contaminada com 
sulfuretos, permite a sua 

valorização através de processos 
químicos mais simples, e sem 

consequências nefastas 
(corrosão) para os equipamentos 

onde estes ocorrem 

Quando o couro é curtido 
integral, ou seja, sem divisão em 
tripa, a descarna em verde não é 
suficiente, sendo necessária uma 

nova descarna, em tripa, para 
promover uma maior limpeza do 

carnaz. Isto gera 
constrangimentos produtivos, 
obrigando pelo menos a uma 
maior afetação de tempo de 

recursos humanos. O controlo 
da intensidade do pré-molho é 
muito importante. Caso a pele 

se encontre demasiado 
remolhada antes da descarna 

em verde, existe perigo real de 
gerar perdas na resistência da 

estrutura fibrosa 

Depilação sem 
destruição do 

pêlo 
Moderado 

Elevada poupança no consumo 
de produtos químicos no caleiro, 

gerando tempos curtos de 
retorno do investimento (filtros e 
outros equipamentos auxiliares). 

Diminuição da carga poluente do 
efluente de caleiro 

Dado tratar-se de processos que 
normalmente incorporam a 
dosagem de soda cáustica e 

enzimas, exigem um controlo 
processual mais apertado. 

Dificuldade em valorizar o 
resíduo sólido adicional que a 

implementação desta tecnologia 
gera: pêlo 

Depilação 
enzimática 

Elevado 

Poupança no consumo de 
produtos químicos. 

Diminuição da carga poluente do 
efluente de caleiro. 

A implementação desta 
tecnologia não envolve 

investimento em equipamento. 

Dado tratar-se de processos que 
envolvem a dosagem de 

enzimas, exigem um controlo 
processual mais apertado 
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Tecnologia 

Potencial de 

aplicação/real 

interesse da 

tecnologia 

Principais vantagens Principais constrangimentos 

Existe a possibilidade de se dar 
um impacto positivo na 

qualidade do produto final, dado 
que esta tecnologia gera menos 
raiz de pêlo, o que é importante 
especialmente para nubucks em 

cores claras 

Sistemas de 
recirculação 
dos licores 
alcalinos de 

sulfureto após 
ultrafiltração 

Baixo 

Poupança no consumo de 
produtos químicos. 

Diminuição da carga poluente do 
efluente de caleiro 

A implementação desta 
tecnologia envolve investimento 
considerável em equipamento, 

sendo a manutenção deste 
equipamento complicada, dada 
a composição dos banhos que 
são tratados na ultrafiltração. 

Não existem casos de aplicação 
industrial desta tecnologia. Foi 

testada apenas em ambiente de 
laboratório 

Desencalagem 
com dióxido de 

carbono 
Moderado 

Diminuição da carga poluente 
dos efluentes da desencalagem. 

Diminuição do consumo de 
produtos químicos 

Dificuldade de implementação 
quando se trata de couros 

integrais pesados, sendo neste 
caso ainda necessária uma 

dosagem considerável de sulfato 
de amónio 

Piquelagem 
com redução 

de sal 
Moderado 

Diminuição da carga poluente 
dos efluentes de curtume. 

Não envolve o investimento em 
equipamentos 

Ligeiro aumento do custo com 
produtos químicos 

Processos de 
elevada 

exaustão de 
crómio 

Moderado 

Diminuição da carga poluente 
dos efluentes de curtume. 

Não envolve o investimento em 
equipamentos 

Ligeiro aumento do custo com 
produtos químicos 

Recirculação 
dos banhos de 

curtume 
Moderado 

Diminuição da carga poluente 
dos efluentes de curtume. 

Poupança no consumo de 
produtos químicos 

Investimento em equipamento 
industrial, embora o tempo de 

retorno deste investimentos seja 
curto. 

Processo mais complexo do que 
o tradicional, exigindo um maior 

controlo produtivo 
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Tecnologia 

Potencial de 

aplicação/real 

interesse da 

tecnologia 

Principais vantagens Principais constrangimentos 

Curtume 
ecológico – 

alternativas ao 
crómio 

Elevado 

Aumento de valor acrescentado 
do produto, dada a procura no 

mercado por artigos que se 
diferenciem ao resultarem de um 

tratamento mais ecológico. 

Aumento da “limpeza” das cores 
mais claras, quando o tingimento 

é feito sobre esta base de 
curtume. 

Aumento das possibilidades de 
valorização dos resíduos sólidos 
curtidos, dado serem isentos de 

crómio 

Diminuição da resistência 
térmica do artigo final. 

Diminuição da resistência das 
cores, nomeadamente à fricção 
e a testes de migração em meio 

aquoso. 

Aumento do custo de 
processamento 

Boas práticas 
para prevenção 
da formação de 

crómio 
hexavalente 

Elevado 

A implementação destas boas 
práticas garante a prevenção da 

formação de crómio 
hexavalente, mesmo após 
envelhecimento. Isto sem 

incrementar de forma 
significativa os custos 

processuais nem gerar restrições 
no produto final 

Nada a assinalar 

Processos 
compactos de 

recurtume 
Elevado 

Diminuição significativa dos 
consumos de água, produtos 

químicos e energia. 

Diminuição da quantidade de 
efluente gerado. 

Diminuição do tempo de 
processamento 

Necessidade de cuidado especial 
na escolha dos produtos 

químicos, devido à necessidade 
de serem muito estáveis e 

compatíveis entre si 

Aplicação de 
acabamentos 

com 
tecnologias 
avançadas 

Elevado 

A utilização de pistolas de alta 
performance permite uma 
considerável poupança no 
consumo de produtos de 

acabamento 

O custo das pistolas de alta 
performance é superior ao das 
pistolas convencionais, assim 

como o custo dos consumíveis 
necessários à sua manutenção 
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4.5. Agendas de Economia Circular 

4.5.1. Agenda de Economia Circular do Centro 

Desde 2018, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDRC) discutiu com os atores regionais uma Agenda de Economia Circular do 

Centro que pode ser consultada em http://agendacircular.ccdrc.pt. 

A profusão de documentos e iniciativas que utilizam a Economia Circular como tema, 

nos dias de hoje, tem contribuído para a divulgação da sua importância, mas, 

paradoxalmente, também para a banalização do conceito e para alguma desfocagem 

e confusão do seu efetivo significado e abrangência. 

Um exemplo deste efeito contraproducente é a aparente tendência para equiparar os 

conceitos de Economia Circular e de Sustentabilidade. De facto, e sem prejuízo de 

outros modelos conceptuais eventualmente válidos, entende-se que a Economia 

Circular não deve ser confundida com a Sustentabilidade, sendo na verdade uma 

estratégia necessária, mas não suficiente para a mesma. 

 

Figura 11 - Enquadramento da Economia Circular como eixo da Sustentabilidade 

 Fonte: CIRCTER – Circular Economy and Territorial Consequences, ESPON, 2018 

 

http://agendacircular.ccdrc.pt/
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No que diz respeito à Agenda Regional para a Economia Circular do Centro, em 

conformidade com o processo participativo que caracterizou a sua elaboração, os 

eixos/domínios prioritários identificados procuram, na medida do possível, enquadrar o 

potencial de desenvolvimento de ações e projetos para o desenvolvimento da 

Economia Circular na região Centro que transpareceram das reuniões de trabalho e a 

própria dinâmica colaborativa das plataformas/grupos de trabalho que organizam a 

RIS3 do Centro. 

Assim, os eixos/domínios prioritários definidos correspondem a um critério de 

operacionalidade e de capacidade de compromisso da região e dos seus principais 

agentes e instituições. Eles abrangem domínios de intervenção que estão ao alcance 

e no raio de intervenção da CCDR Centro e das entidades que se associam à 

operacionalização da Agenda. 

 

Figura 12 - A estrutura da Agenda Regional do Centro 

 Fonte: Agenda de Economia Circular do Centro 

 

Eixos prioritários da Agenda Regional 

Investigação Científica e Tecnológica de Suporte 

A operacionalização do vasto potencial que a região Centro apresenta neste domínio, 

entendido como alavanca de processos de especialização inteligente na região e 

também âncora do desenvolvimento da Economia Circular, pode ser concretizado em 

http://agendacircular.ccdrc.pt/agenda-regional/)
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ações de curto prazo e de maturação de efeitos mais a longo prazo. A transferência de 

conhecimento deve ser entendida como uma prioridade não só para fomentar a 

Economia Circular, mas também para garantir a sustentabilidade do sistema. 

Compras circulares 

Numa ótica de valorização das atividades de Economia Circular segundo a abordagem 

da RIS3, o desenvolvimento dessas atividades na economia passa pelo 

estabelecimento de formas de interação cada vez mais intensas e robustas entre a 

produção de conhecimento, de tecnologia e utilizadores avançados que dinamizem a 

presença do mercado e a sua assunção das práticas de Economia Circular. Embora 

possa falar-se de iniciativas embrionárias já existentes, a grande maioria das práticas 

que se pretendem desenvolver e generalizar carecem de mercados iniciais que 

possibilitem o seu arranque. A existência de mercados iniciais garantidos contribui 

para vencer resistências e dúvidas, permitindo que a economia as reconheça como 

soluções competitivas face às realizações instaladas da economia linear. É nesta ótica 

de favorecimento de trajetórias sustentadas de mercado que as políticas de compras e 

de contratação podem revelar-se cruciais para o robustecimento de dinâmicas iniciais 

de Economia Circular e para enviar sinais de que existe procura solvente para tais 

iniciativas.  

Educação, sensibilização e capacitação 

Na dinâmica de auscultação que foi possível concretizar observa-se uma regularidade 

praticamente comum a todo o processo. Essa regularidade aponta para a relevância 

que é atribuída aos processos de educação e sensibilização como meio de assegurar 

uma maior recetividade e envolvimento dos cidadãos e das organizações na 

disseminação e promoção de práticas de Economia Circular. Estas práticas são 

entendidas como uma forma de alargar e melhorar o contributo de todos para a 

resposta a desafios de sustentabilidade. Neste eixo prioritário de intervenção, a 

diferenciação entre ações de curto prazo e ações com maturação mais longa de 

efeitos é essencialmente estabelecida com base na prontidão com que possam ser 

concebidos e operacionalizados dispositivos de suporte à educação e sensibilização. 

Salvo melhor avaliação, entende-se que no caso de não existirem já reveladas e 
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expressas necessidades relevantes de formação e capacitação, esta última vertente 

será considerada no âmbito das ações com maturação mais longa de efeitos. 

Estratégias empresariais e simbioses industriais 

Falar de Economia Circular significa que a dimensão empresarial e de mercado está 

presente e em progressiva disseminação. Só por essa via se pode compreender a 

ambição de mudança do paradigma económico da economia linear por um outro 

paradigma de produção em que as soluções da circularidade e do fecho de ciclos de 

produção assumem um outro relevo. Este eixo prioritário integra as iniciativas 

entendidas pela Agenda Regional como fundamentais para envolver progressivamente 

mais unidades e estratégias empresariais competitivas orientadas pelos princípios da 

Economia Circular. Em matéria de simbioses industriais, a Agenda Regional atribui 

especial importância ao papel dos clusters com representação forte na região e na sua 

Estratégia de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente da região 

como elementos de disseminação de novas práticas de Economia Circular e 

possibilidade de geração de efeitos de demonstração. A Agenda Regional considera 

também que as infraestruturas de base tecnológica existentes na região, 

simultaneamente no seu papel de interface entre a produção de conhecimento e as 

necessidades empresariais e de espaços de incubação de novas empresas ou de 

novos projetos alicerçados em empresas já existentes podem assumir uma função 

relevante em matéria de simbioses industriais.  

Economia circular ao serviço da inovação e coesão territorial 

A Agenda Regional mantém a aposta assumida pela RIS3 Centro, de integração dos 

objetivos de coesão territorial e de valorização da inovação em meios rurais e de baixa 

densidade, neste caso, com as prioridades estratégicas da região em matéria de 

Economia Circular.O processo de auscultação permitiu concluir que existe na região 

conhecimento (e potencial para o desenvolver) para que a Economia Circular possa 

ser considerada como um instrumento de coesão territorial e de valorização da 

resiliência competitiva dos territórios de mais baixa densidade. Em articulação com as 

ações a desenvolver no âmbito das compras inovadoras e circulares, a oportunidade 

de promoção de circuitos económicos curtos, como forma de desenvolvimento local e 

de repovoamento do interior, pela inclusão de critérios de proximidade nas compras 
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públicas, ao nível das escolas primárias e secundárias, hospitais e centros de saúde, 

centros de dia e de acompanhamento, entre outros, deve ser considerada.  

 

Ações transversais 

Programa de divulgação, comunicação e demonstração 

A Agenda Regional e o Plano de Ação que lhe está associado vão exigir a conceção e 

implementação de uma estratégia de divulgação, comunicação e demonstração de 

grande alcance e exigência, tendo em vista as mudanças que se pretende estimular. 

Instrumentos de financiamento 

A Agenda Regional e o Plano de Ação a ela associado não terão disponível um quadro 

de financiamento dedicado. Isso quer dizer que as ações propostas devem procurar o 

seu financiamento nos instrumentos de política, seja na panóplia de oportunidades 

existentes a nível nacional, seja no plano do acesso direto a programas comunitários. 

 

Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular na Região Centro 

A CCDRC, no quadro da sua responsabilidade de coordenação da Agenda de 

Economia Circular do Centro, propôs a várias entidades, nomeadamente ao CTIC – 

Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, um Pacto Institucional para a Valorização 

da Economia Circular na Região Centro, de subscrição aberta e voluntária. O mesmo 

visou a subscrição de três compromissos claros e bem identificados, suscetíveis de 

concretização num reduzido período temporal, cuja realização e os seus resultados 

deverão ser quantificados e monitorizados.  

 

4.5.2. Agenda Regional do Norte para a Economia Circular 

A elaboração da Agenda Regional do Norte para a Economia Circular resulta de um 

protocolo de colaboração técnica e financeira com o Fundo Ambiental e contempla as 

seguintes dimensões de análise: (i) realização de uma análise regional para uma 
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caracterização socioeconómica e ambiental da região, com um particular enfoque no 

seu metabolismo económico, (ii) estabelecimento de um modelo de governança que 

definirá a coordenação e colaboração institucional entre várias entidades, com vista à 

implementação das ações que vierem a ser identificadas na Agenda Regional, e (iii) 

identificação de setores de transição considerados os mais intensivos no uso de 

recursos e que detêm um elevado peso na circulação atual de materiais. 

Os cinco setores de atividade que na Região do Norte apresentam maiores valores de 

“consumo não produtivo” (conceito que se refere aos materiais adquiridos pelas 

empresas mas não transformados ou incorporados em produtos vendidos, incluindo 

quer os stocks de materiais ou de consumíveis, quer os resíduos resultantes do 

processo produtivo) são, por ordem decrescente de importância, os seguintes: a 

construção; as indústrias extrativas; o conjunto das indústrias alimentares, de bebidas 

e do tabaco; as indústrias da madeira e da cortiça; e, por último, o setor de água 

(tratamento e distribuição), eletricidade e gás. 

 

4.5.3. Agenda da Economia Circular do IAPMEI 

Com o objetivo de apoiar as empresas na transição para a Economia Circular, o 

IAPMEI, além de participar no Plano de Ação para a Economia Circular, dispõe de 

uma Agenda exclusivamente dedicada ao tema. Assim, preparou a Agenda da 

Economia Circular do IAPMEI, tendo em vista a promoção de um conjunto de 

conteúdos temáticos, que visam a sensibilização do tecido empresarial para a 

substituição de modelos lineares por novas abordagens circulares no desenvolvimento 

de produtos, processos e modelos de negócio, contribuindo assim para a sua 

sustentabilidade. 

 

https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Industria-e-Sustentabilidade/Sustentabilidade/Economia-Circular.aspx
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5. CERTIFICAÇÕES E OUTROS DESAFIOS DA ECONOMIA 

CIRCULAR 

A marcas clientes das cadeias de valor do Couro, Calçado ou Vestuário, exigem cada 

vez mais que os produtos que compram, demonstrem as suas credenciais sociais e/ou 

ambientais na forma de certificações ou auditorias. Os organismos certificadores e/ou 

auditores que se ocupam do couro no mercado não são todos equivalentes. Alguns 

são orientados para a indústria e trabalham em normas oficiais, outros são 

organizações “multi-stakeholder” com os seus próprios protocolos, etc. A sua atividade 

é geralmente direcionada para apoiar a melhoria ambiental da indústria de curtumes.  

Durante anos, as empresas focaram-se na gestão de impactes ambientais: hoje, é-

lhes pedido que vão mais além, que respondam aos requisitos regulamentares futuros, 

superem as expectativas dos clientes e outras partes interessadas. 

A economia circular é disruptiva: exige que as empresas repensem os atuais modelos 

de negócio, requer novas competências, novos produtos e processos. Para além das 

soluções produtivas e tecnológicas existentes que potenciam a Economia Circular, 

existem outras ferramentas no apoio à gestão que podem ajudar as empresas a 

enfrentar este novo desafio, que é uma excelente oportunidade para implementar, de 

forma mais massificada, os conceitos de eco-design, eco-inovação e marketing verde. 

As certificações e as auditorias fornecem às organizações uma estrutura prática para 

repensar os seus processos passo a passo. 

 

5.1. Certificação LWG - Compromisso com as boas práticas 

O Leather Working Group é uma organização sem fins lucrativos responsável pela 

certificação ambiental líder mundial para a indústria de fabricação de couro. Como um 

grupo de múltiplas partes interessadas, o LWG possui mais de 1000 membros de toda 

a cadeia de fornecimento de couro, incluindo: 

• Marcas que vendem produtos de couro aos consumidores; 

• Fabricantes de couro; 
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• Comerciantes de couro parcialmente processado e acabado; 

• Fabricantes de vestuário de couro, calçado, automóvel e mobiliário; 

• Fornecedores de produtos químicos, máquinas e laboratórios fornecedores da 

Indústria de Curtumes; 

• Associações dentro e relacionadas com a Indústria de Curtumes. 

Desde 2005, a LWG identificou as melhores práticas ambientais na indústria e 

forneceu diretrizes para melhoria contínua. Apresenta um conjunto de ferramentas de 

auditoria para avaliar o desempenho ambiental das instalações de fabricação de 

couro, e certifica as que evidenciam o cumprimento dos protocolos. 

 

5.2. ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental 

A certificação ISO 14001 foi pensada para permitir a empresas e organizações darem 

provas do seu compromisso para com a proteção do ambiente, reforçando assim, 

claramente, a sua imagem institucional em meio a um mercado cada vez mais verde. 

O reconhecimento internacional associado à ISO 14001, além de assegurar prestígio a 

todas as organizações, permite validar o seu elevado nível de conformidade ambiental, 

assegurando o escrupuloso cumprimento da legislação ambiental e da redução dos 

riscos de sanções e ações judiciais. 

 

5.3. ISO 20400 - Compras Sustentáveis 

A ISO 20400 é outra norma internacional que estabelece linhas de orientação muito 

eficazes para as empresas que pretendem adotar novos procedimentos de gestão de 

compras, nomeadamente para entrar na Economia Circular. É na gestão das compras 

que se tomam decisões sobre a aquisição de matérias-primas, sendo que se pode, e 

deve, optar por aquelas opções que têm menor impacte ambiental e podem prolongar 

o Ciclo de Vida de um Produto. 
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5.4. ISO 14006 - Sistema de Gestão do Ecodesign 

A norma ISO 14006  define as diretrizes para estabelecer, documentar, implementar e 

manter uma Gestão do Ecodesign como parte do Sistema de Gestão Ambiental. Com 

procedimentos de controlo em atividades profissionais relacionadas com design de 

produtos e serviços, sendo que o objetivo é integrar a análise de ciclo de vida nesses 

desenhos. 

 

5.5. ISO 50001 - Sistema de Gestão de Energia 

A ISO 50001, por seu turno, é uma norma focada no consumo de energia, ou seja, a 

sua ideia é definir processos de gestão que reduzam o consumo de energia, não só a 

fatura da luz, mas também a redução do consumo com a aquisição de novas 

tecnologias mais eficientes, se necessário, ou mesmo com a escolha da origem da 

energia (renovável, de preferência) na sua empresa. 

5.6. Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS) 

O EMAS surge vocacionado para todo o tipo de organizações que pretendem, desde 

logo, melhorar o seu desempenho ambiental e, no mesmo sentido, garantir uma maior 

transparência na prestação de informações relevantes em termos ambientais. 

 

5.7. Rótulo Ecológico (REUE) 

O REUE tem como objetivo estimular a oferta bem assim como a procura de produtos 

ou serviços com impacto ambiental reduzido, contribuindo para a promoção de um 

modelo de desenvolvimento mais sustentável. Contar com este rótulo vai permitir ao 

respetivo fabricante comunicar o bom desempenho ambiental do produto ou serviço, 

ajudando o comprador no momento da compra. 

 

https://templum.pt/iso-14001/
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5.8. GSES - Economia Circular  

O Global Sustainable Enterprise System GSES® é uma norma internacional para 

empresas sustentáveis (o empreendedorismo circular, sustentável e socialmente 

responsável pode ser interessante para as empresas). A implementação da norma 

auxilia os empreendedores a alcançarem a sustentabilidade, podendo-se avaliar o seu 

posicionamento nas áreas de Responsabilidade Social, Redução de CO2 e Economia 

Circular. O sistema a implementar tem como base a estrutura de alto nível da ISO, 

integrando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

 

5.9. DAP - Declarações Ambientais de Produto 

As DAP - Declarações Ambientais de Produto (EPD - Environmental Product 

Declaration) são documentos que se baseiam nas diretrizes da ISO (entre outras a 

ISO 14025, ISO 21930, ISO 15804) e têm como finalidade fornecer informações 

quantitativas dos impactes ambientais que comporta um produto ao longo do seu Ciclo 

de Vida.  

As DAP fazem parte de um conjunto de eco-rótulos e declarações ambientais 

estabelecidas na série de normas internacionais ISO 14020, que são uma referência 

para as compras públicas e privadas a nível global. A norma de referência para os 

eco-rótulos de tipo III, a ISO 14025, define os requisitos que devem cumprir estas 

Declarações ambientais, incluindo a verificação por terceiros. 

A análise do ciclo de vida (ACV) na qual se baseiam as DAP deve ser elaborada 

segundo as Regras de Categoria de Produto (RCP) publicadas como norma técnica ou 

por um Programa reconhecido. Estas RCP garantem critérios coerentes para uma 

família de produtos com funções equivalentes.  

As informações contidas baseiam-se na realização de uma avaliação global e 

multicritério dos impactos ambientais de um produto, desde da sua origem até ao final 

da sua vida útil. 
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Os resultados de uma Análise de Ciclo de Vida apresentam-se mediante a Declaração 

Ambiental de Produto, DAP, que deve estar verificada por uma terceira parte 

independente e reconhecida. Este processo garante a qualidade e a fiabilidade dos 

resultados. O nosso compromisso com a Análise de Ciclo de Vida e os seus 

resultados podem ser refletidos nos carimbos de controlo "EPD Verified". 

A informação detalhada contida nas DAP é uma ferramenta de comunicação fiável 

para as empresas, evitando o greenwashing e fornecendo, consequentemente, 

confiança aos consumidores. 

 

5.10. ECO2L 

Processo da FILK (Forschungsinstitut für Leder und Kunstledertechnologie) para a 

certificação de eficiência energética e emissões de CO₂ específica para o sector do 

couro. O cálculo da pegada de carbono (CCF) tem em consideração não apenas o 

processo de produção do couro como também toda a atividade anterior e posterior: 

• Aquisição de Energia; 

• Aquisição de Químicos; 

• Aquisição de Couro em bruto; 

• Tratamento do ar de exaustão e descarga; 

• Tratamento de águas residuais internas e externas; 

• Tratamento de subprodutos; 

• Reciclagem e eliminação de resíduos. 

 

A tabela abaixo lista alguns dos organismos de certificação e auditoria mais 

relevantes, com dados relativos à Indústria de Curtumes Europeia: 
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Figura 13 - Certificações & Auditorias 

Fonte: COTANCE- Relatório Social e Ambiental 2020 A Indústria De Curtumes Europeia 

 

5.11. Outros desafios relacionados com a Economia Circular 

Os fornecimentos de artigos em couro são facilmente deslocalizados de um país para 

o outro e os fornecedores de couro são rapidamente substituídos quando o fator 

principal é o preço. Num mercado que tem graves lacunas na proteção contra os 

efeitos adversos da concorrência do couro produzido em condições de dumping social 

e ambiental, a sobrevivência das fábricas de curtumes da Europa foi predestinada a 

ser assegurada pela especialização na qualidade do produto e na inovação, por um 

lado, e na responsabilidade social e desempenho ambiental, por outro.  

A globalização também expôs as violações dos direitos humanos e a poluição 

ambiental em algumas zonas do globo, mas o relato destas práticas inaceitáveis 

acaba muitas vezes por colocar em causa a boa imagem de todo o setor.  

https://www.euroleather.com/doc/SER/A%20Industria%20de%20Curtumes%20Europeia%20-%20Relatorio%20Social%20e%20Ambiental%202020%20-%20PT%20web.pdf
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Existe com frequência uma perceção desadequada, e mesmo errada, que a situação 

da Indústria de Curtumes Europeia não é melhor que as situações relatadas noutras 

partes do Mundo. Assim sendo, na evolução do modelo de sustentabilidade 

prosseguido pela Indústria de Curtumes Europeia e, em adição às suas credenciais 

sociais e ambientais, existem uma série de questões éticas transversais que são de 

grande importância para as empresas, partes interessadas “stakeholders” e 

consumidores. Isto inclui matérias como a transparência e rastreabilidade e uma nova 

gama de garantias de processo e de produto. 

As ambições da Europa encontram-se descritas no seu Pacto Verde - Green Deal -, no 

Plano de Ação para a Economia Circular e a Estratégia do Prado ao Prato - The Farm 

to Fork Strategy. A Indústria de Curtumes Europeia espera bastante destas políticas. 

Depois da adoção das Regras de Categoria de Pegada Ambiental do Produto – 

PEFCR - para o couro, a indústria está agora a reclamar a alocação-zero para o 

impacto ambiental da criação de animais aos couros e peles em bruto e está a 

participar no desenvolvimento do PEFCR para o Vestuário e Calçado. Neste contexto, 

a I&D de tecnologias de produção mais limpas continua a melhorar o desempenho 

ambiental do setor, contribuindo também para a melhoria de produtos e de processos. 

A Indústria de Curtumes Europeia também reclama maior fiscalização do mercado, 

das regras do REACH para os químicos nos produtos. 

Apesar de pequena, a alocação na Pegada Ambiental do Produto – PAP - da UE, ao 

nível do couro, do impacto da criação e abate dos animais aos couros e peles em 

bruto é ainda assim excessiva. A PAP definida para o couro falha em não reconhecer 

a natureza única dos subprodutos animais. Hoje estes são tratados como produtos, 

como a carne, quando na realidade estes são um resíduo da produção da carne que é 

reciclado, obtendo-se o couro. Estando mais próximos de ser um “resíduo” do que de 

ser um “produto”, estes deveriam estar isentos de qualquer alocação à montante. O 

Ciclo de Vida do couro tem o seu início no matadouro com a obtenção dos couros e 

peles em bruto. Atingir este objetivo focará a pegada ambiental do couro na sua 

principal fase de produção: a curtimenta. Permitirá a quantificação das melhorias nos 

processos de curtumes e identificar os pontos principais que requerem maior esforço 
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de investigação e desenvolvimento tecnológico, bem como inovação de processos, 

que poderia de outra forma não ser visível. 

A política da UE para a utilização de produtos químicos nos bens de consumo no 

mercado tem de ser consistente no que respeita à sua fiscalização. De nada serve ter 

regras mais apertadas se os produtos inseguros continuarem a ser importados e 

colocados no mercado da UE. Ambos os lados da indústria concordam, 

representantes das empresas e dos trabalhadores, que o futuro da Indústria de 

Curtumes Europeia requer uma fiscalização efetiva das regras definidas para as 

substâncias restritas e proibidas em bens de consumo quando estes são colocados no 

mercado. Isto deveria complementar os esforços dos parceiros da cadeia de 

fornecimento na área das Listas de Substâncias Restritas (RSL) e das Listas de 

Substâncias Restritas no Processo de Manufatura (MRSL). Iniciativas de múltiplas 

partes interessadas “Multi-stakeholder” como é o caso do ZDHC necessitam do apoio 

da Indústria de Curtumes Europeia, através do fornecimento de dados e de 

inteligência sectorial baseada na ciência para assegurar a sua relevância. O objetivo é 

que o elevado nível de normas ambientais e de segurança alcançado na Europa seja 

seguido pelas Unidades Industriais de Curtumes de todo o mundo, para proteger a 

reputação desta indústria e dos seus produtos. 

 

6. A ECONOMIA CIRCULAR APLICADA AO SETOR DOS 

CURTUMES 

6.1. Caracterização do Setor dos Curtumes 

O setor dos curtumes trata um material tradicional, o couro, com uma longa história de 

uso e de grande importância na sociedade moderna devido às suas propriedades 

únicas. Como é um subproduto da indústria da carne, a oferta global de couro 

acompanha o consumo global de carne.  

O ciclo de vida do couro é complexo, as quatro etapas principais envolvem: curtir peles 

de animais para produzir couro, usar couro na fabricação de produtos, distribuição e 

venda dos produtos de couro e descarte de produtos de couro no fim da vida útil. A 
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produção de couro tem muitos impactes ambientais associados que foram 

amplamente divulgados, incluindo: grandes volumes de efluentes, grandes volumes de 

resíduos de materiais de couro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Etapas do ciclo de vida do couro 

Fonte:Loughborough University - Establishing a circular economy approach for the leather industry 

 

Os resíduos são gerados em todas as etapas do ciclo de vida do couro e o impacte 

desses resíduos requer uma análise cuidadosa. O couro é um material cujo 

desperdício ainda não possui um sistema de reaproveitamento/reciclagem muito 

desenvolvido.  

Os resíduos são gerados nos diferentes pontos do ciclo de vida do couro, estes podem 

ser couro puro ou podem ser compostos de vários materiais, incluindo: couro, 

borracha, plásticos, espuma e metais. As opções atuais de deposição e reciclagem 

para materiais de couro não são eficazes na otimização da recuperação de couro de 

misturado. 

https://repository.lboro.ac.uk/articles/thesis/Establishing_a_circular_economy_approach_for_the_leather_industry/9541052
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Houve um grande aumento na variedade de produtos de couro introduzidos no 

mercado, isso se deve em grande parte à mudança do mercado consumidor de 

produtos em todos os setores industriais para acompanhar exigências do consumidor.  

A fabricação tem sido tradicionalmente entendida como o processo pelo qual as 

matérias-primas são transformadas linearmente numa escala em produtos de valor 

agregado para os consumidores.  

A vida útil típica dos produtos que contêm couro reduz com a diminuição dos ciclos de 

moda e com o desejo dos consumidores por uma rotatividade cada vez maior no estilo 

e na funcionalidade do produto. [11] 

Exemplo disso são produtos como capas de telemóvel em couro, em que cada vez 

que o consumidor adquire um novo equipamento normalmente acaba por comprar 

uma capa nova, de acordo com o tamanho e forma do equipamento novo. 

A diminuição no ciclo de vida do produto e uma maior frequência no volume de 

negócios do produto cria uma quantidade de resíduos de couro que requer uma boa 

gestão. Além disso, aumentou a pressão dos consumidores sobre a reciclagem de 

produtos, juntamente com as metas futuras da Diretiva Aterros da União Europeia 

(UE) para 2020. 

A introdução de sistemas flexíveis e adaptáveis nas indústrias de reciclagem poderia 

potencialmente melhorar a recuperação de material de produtos de couro em fim de 

vida, o material poderia ser usado novamente em aplicações de alta qualidade e alto 

valor, promovendo um uso circular de recursos. 

A gestão efetiva de um produto no final da vida útil pode afetar positivamente os 

custos do ciclo de vida, onde os produtos contêm materiais valiosos, a implementação 

de um sistema de reciclagem eficaz pode resultar na recuperação de uma proporção 

do valor do material original.  

É então necessário entender melhor como as práticas de eliminação de artigos de 

couro em fim de vida limitam a recuperação de valor e limitam o uso circular do 

material. É importante ainda entender em que fases do processo se podem aplicar 
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práticas de Economia Circular de forma a valorizar o material, neste sentido deve-se 

olha para o processo de curtimenta de uma forma faseada. 

Apesar de cada unidade industrial ter um processo de curtimenta distinto, de acordo 

com o tipo de curtimenta executada, tipo de pele, e fase a partir da qual trabalham a 

pele. De forma geral um processo de curtimenta possui as seguintes fases: 

• As peles são recebidas como subprodutos, com origem nos matadouros, em 

paletes normalmente envoltas em plástico. Essas paletes voltam para executar 

novo serviço até que dão origem a resíduo; 

• O processo que se segue, é a conservação das mesmas na indústria de 

curtumes até que dão entrada no processo de curtimenta propriamente dito. Este 

sistema de conservação pode ser executado através da salga ou da refrigeração 

de acordo com as exigências ou especificações de cada caso; 

• Durante o processo de curtimenta são utilizados diversos produtos químicos e 

equipamentos para alterar as características naturais da pele num produto com 

os requisitos definidos pelo cliente (cor, espessura, textura…); 

• Após o processo de curtimenta as peles são medidas e enviadas em paletes 

para o cliente, normalmente presas por uma cinta de plástico ou um fio de ráfia 

apenas para facilitar o transporte. 

Uma vez produzido, o couro, encontra-se pronto para ser usado na fabricação de 

produtos de couro. Durante a fabricação de produtos de couro, ocorrem muitas fases 

de produção que dependem do produto que se pretende fabricar. No entanto, cada 

processo geralmente tem as seguintes etapas em comum: 

• Receber couros de couro acabados; 

• Seleção e verificação de qualidade de couros de couro; 

• Corte e dimensionamento das peles; 

• Junção de couro a outro material/incorporação de couro em produto; 

• Amostras e protótipos de produtos produzidos e testados. 
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Ou seja, ao longo de todo o ciclo de vida de uma pele todas as fases geram resíduos 

de pele ou contendo pele. Devem então ser pensadas e medidas de circularidade que 

permitam que todo este sistema esteja interligado e assim se evita a deposição destes 

resíduos em aterro com implicações ambientais bem como perda de valor monetário já 

anteriormente investido em todo o ciclo. 

 

Figura 15 - Resíduos gerados em diferentes pontos ao longo do ciclo de vida do couro 

Fonte:Loughborough University - Establishing a circular economy approach for the leather industry 

 

Durante a produção de couro são gerados resíduos, que criam problema imediato para 

os industriais dos curtumes, uma vez que se torna economicamente e 

operacionalmente imperativo que eles como responsáveis pelos resíduos que geram, 

procurem destinos alternativos para além do aterro de resíduos. 

 

6.2. A Economia Circular no Setor dos Curtumes  

Como anteriormente mencionado, o setor dos curtumes é uma indústria de 

aproveitamento de resíduos de outras indústrias, nomeadamente dos matadouros, que 

https://repository.lboro.ac.uk/articles/thesis/Establishing_a_circular_economy_approach_for_the_leather_industry/9541052
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assim passam a ser designados de subprodutos. Logo, à partida esta é uma indústria 

que se enquadra num modelo de economia circular. Contudo, este modelo pode e 

deve ser alargado a todo o ciclo de vida do couro. 

Ao ser feito este aproveitamento de algo que seria resíduo de um setor, para matéria-

prima de outro, cria-se uma simbiose entre indústrias de setores diferentes bastante 

benéfica, que pode ser amplificada e aplicada a outros casos, desta forma reduz-se a 

quantidade de resíduos enviados para aterro, reduzem-se impactes ambientais e 

obtém-se benefícios ao nível económico e social. 

No entanto muitas outras medidas podem vir a ser pensadas e aplicadas ao setor 

tendo sempre em mente os benefícios económicos para as empresas e para o 

ambiente. 

A maior e primeira preocupação numa economia circular será a de reduzir a extração 

de matéria-prima da natureza para produzir novos produtos, e manter uma 

circularidade no ciclo de vida do produto com reparações e atualizações. Desta forma 

reduz-se a necessidade de extrair novas matérias-primas e reduz-se a quantidade de 

resíduos produzidos. 

Quando se pensa em aplicar um modelo de economia circular numa empresa, a 

primeira alteração prende-se com mudanças ao nível da forma que se vê e pensa os 

produtos produzidos e a relação com o consumidor, que atualmente é de aquisição, 

mas que segundo este modelo circular deverá passar pelo aluguer e aquisição de 

serviços de reparação e atualização. 

No setor dos curtumes e devido à especificidade do produto obtido no final do 

processo e pelo facto do cliente não ser o consumidor final, este conceito acaba por 

não ser de fácil aplicação. A pele quando sai das fábricas sofre ainda uma série de 

ações de transformação nos clientes, que dão origem ao produto final que terá como 

destino o consumidor final, (sapatos, mobiliário…). 

De acordo com o produto que é fabricado com o couro, será mais fácil ou mais difícil 

reciclar couro transformando-o em novo couro, que apesar de tudo não ficará com as 

mesmas características inicias, mas que permitem ser utilizado em artigos com 

menores requisitos de qualidade e resistência. 
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Nesse caso, e tendo a intenção de aplicar este conceito a todo o ciclo de utilização do 

couro (até cliente final), e não apenas à fase de curtimenta do couro, teria de ser 

criado um circuito de recolha após utilização dos artigos onde este tinha sido utilizado 

para que pudesse ser processado e separados dos seus componentes não pele, e 

assim ser criado novo couro.  

Esta questão do circuito de recolha do couro pós uso é o fator que talvez torne este 

processo mais complexo dada a sua dimensão e a diversificação de produtos onde 

este couro foi utilizado. A somar a este fator, o próprio estado de degradação do couro 

pós utilização, também terá grande influência no couro que obteria com o processo de 

reciclagem. 

Outra utilização possível para valorização deste couro é através da inclusão em 

compósitos para isolamento na construção ou no asfalto de estradas. Esta medida 

permite diminuir extração de outras matérias-primas que seriam necessárias para 

estas utilizações. 

No que ao design do produto acabado diz respeito também poderão ser tomadas 

algumas medidas, nomeadamente na introdução de novas matérias-primas que exijam 

menores consumos de energia, água e produtos químicos durante todo o processo. 

Apesar de no setor dos curtumes a questão relativa aos produtos com demasiados 

componentes não ser de grande peso, uma vez que normalmente a pele curtida não 

possui mais componentes para além da própria pele, existem alguns acabamentos 

executados através de decalque que no fundo acrescenta uma componente não pele 

ao produto final e que será de difícil separação. 

Também na produção é possível intervir, com a aquisição de equipamentos 

tecnologicamente evoluídos no sentido de otimização do processo e de minimização 

de consumos, de preferência em regime de aluguer, tal como visto anteriormente. A 

aposta em energias renováveis é uma mais-valia em termos económicos e ambientais 

bem como a procura por produtos menos agressivos para a saúde do Homem e do 

meio ambiente. 
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Ao nível da distribuição pode-se pensar num sistema de transporte partilhado com 

empresas do mesmo setor ou outros setores cujos produtos sejam de transporte 

compatível. 

Outra questão muito importante numa economia circular, são as simbioses 

industriais, que já foram referidas em alguns pontos anteriores. A cooperação entre 

empresas do mesmo ou de vários setores, traz vantagens competitivas para os 

intervenientes através da troca de materiais, água, energia…etc. No caso dos 

resíduos, de forma a tornar cíclico o fluxo de materiais e energia, a simbiose industrial 

permite que depois de produzidos, os resíduos sejam reinseridos na cadeia produtiva 

enquanto subprodutos, sendo esta uma realidade a curto prazo na zona de Alcanena 

com unidades particulares e coletivas de valorização da subprodutos para produção 

de materiais fertilizantes e gorduras; e unidades para valorização de resíduos curtidos, 

com vista a produção de fertilizantes e/ou energia. Em Alcanena, já existe uma 

simbiose deste género em relação ao tratamento das águas residuais produzidas 

pelas unidades industriais, a SIRECRO – Sistema de Recuperação de Crómio e a 

ETAR de Alcanena. 

Para a promoção das simbioses industriais no âmbito da economia circular, seria 

benéfico que numa determinada região se promovessem encontros periódicos entre 

empresas dessa mesma região, de forma a perceber que simbioses são possíveis 

entre si, por exemplo partilha de recursos (transportes, fonte de água, energia…) ou 

que resíduos se estão a gerar em cada uma delas e desses quais os que têm 

viabilidade de ser admitidos no processo industrial de outras. Mais uma vez esta é 

uma excelente forma de reduzir custos e aumentar ganhos, tendo enormes vantagens 

ambientais e sociais.    

As simbioses têm ainda como pontos positivos a possibilidade de crescimento dos 

parques ambientais na medida em que as empresas se encontram interligadas. No 

caso concreto dos industriais de curtumes de Alcanena, existe uma medida que 

espelha uma simbiose industrial, uma vez que as águas residuais geradas por estes, 

são tratadas numa unidade (ETAR) comum, em vez de cada um ter a sua própria 

unidade de tratamento e efetuar descarga para o meio hídrico. Este procedimento traz 

vantagens diretas aos industriais em termos de diminuição da preocupação ambiental 
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com estas águas e este tratamento, investimentos de obra e manutenção do sistema 

nulos. 

Obviamente que a deposição em aterro deve ser a última opção para o destino a dar 

aos resíduos de couro, e que sempre que possível se deve tentar perlongar a 

utilização do couro sem o ter de processar nos seus diferentes constituintes ou obter 

benefícios energéticos deste. 

O ideal, seria tentar dar nova utilização ao couro sem ter de o fazer passar por 

grandes processos de transformação. Por exemplo a partir de estofos (automóvel, 

mobiliário) podem-se construir artigos com outra utilização, por exemplo bolas de 

futebol. Ou fazer uma espécie de aglomerado com resíduos de pele para serem 

utilizados como peças de mobiliário. De seguida, apresentam-se alguns destes 

exemplos de produtos aglomerados de couro, ou produtos compósitos resultantes de 

mistura com outros resíduos ou materiais (ex. polímeros): 

 

 

 

Figura 16 - Material elaborado com resíduos de couro 

Fonte:Dezeen 

 

https://www.dezeen.com/2015/06/16/jorge-penades-creates-furniture-from-waste-leather/
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Fonte: Tokyobike 

 

Fonte:Annabel Trends 

 

 

Fonte:3DCORK 

 

Fonte: Instructables 

Figura 17 - Exemplos de aglomerados e produtos compósitos (casa e calçado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tokyobike.co.uk/walk-with-me-kangaroo-wallet.html
https://www.tokyobike.co.uk/walk-with-me-kangaroo-wallet.html
http://www.3dcork.com/
https://www.instructables.com/Leather-Rug/
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7. DIFICULDADES NA APLICAÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR 

AOS CURTUMES 

Não sendo um setor de fim de linha, no sentido em que não é produzido um produto 

de venda direta ao consumidor final, torna-se difícil aplicar alguns conceitos do modelo 

ao setor nomeadamente o de transformar a venda num aluguer.  

Para estes artigos finais, teria de ser criado um circuito de recolha após utilização, 

sendo necessário realizar posteriormente a inspeção e a classificação dos materiais 

para avaliar a sua adequabilidade para reutilização, reciclagem ou descarte. Depois, 

face à tipologia de artigos, e à existência de diferentes materiais, esse processo 

conduziria à utilização de mão-de-obra e maquinaria especializada e a uma atividade 

algo morosa. Os produtos de couro estão muitas vezes “contaminados” por outros que 

fazem parte do artigo em questão, como por exemplo, metal, borracha, tecido, estes 

materiais requerem uma separação do couro para que este seja reutilizado/reciclado. 

Os processos de separação exigem uma primeira classificação dos resíduos contendo 

couro, separando os materiais demasiado contaminados para serem recuperados. 

Em seguida, o material misturado sofrerá fragmentação para reduzir o tamanho e 

separar os materiais que são diferentes uns dos outros, o que implica a utilização de 

vários processos de separação, uma vez que muitas vezes no mesmo produto existem 

vários tipos de materiais que o constituem. 

Uma vez que os materiais tenham sido recuperados nas frações constituintes, elas 

podem ser adequadas para reutilização direta ou podem exigir processamento 

mecânico ou químico para prepará-los para uso posterior. Finalmente, estes materiais 

são distribuídos para uso na mesma aplicação, maior valor (upcycling) ou aplicações 

de valor mais baixo (down-cycle). 

A principal consideração para as partes interessadas nesta matéria está relacionada 

com a viabilidade económica das estratégias de negócio que envolvem os sistemas de 

reciclagem de couro. 

Ao nível do processo produtivo, e no que respeita à valorização dos subprodutos e 

resíduos, as questões técnico-económicas também têm motivado alguma inércia das 
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empresas: solução aterro a valores relativamente baixos; quantidades geradas em 

cada unidade que não justificam muitas vezes a sua própria instalação; 

dificuldade/desconhecimento para colocar alguns materiais como o pêlo; soluções 

existentes fora de Portugal requerem a conservação pelo frio e processos de 

licenciamento algo morosos; legislação existente algo limitativa das colocações dos 

materiais (exemplo: as raspas e surragem wet-white – LER 040199 têm características 

que potenciam a sua valorização como fertilizante/corretivo orgânico, mas este código 

LER não consta do anexo IV do Decreto-Lei nº 103/2015, de 15 de junho). 
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8. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE ECONOMIA CIRCULAR NO 

SETOR DE CURTUMES 

8.1. Exemplos relacionados com a Economia Circular 

Em termos práticos, são vários os exemplos com potencial de serem adotados e 

combinados de modo a promover o acréscimo de valor numa economia mais circular. 

Os mesmos são descritos de seguida: 

• Operações de Tratamento de Resíduos de Couro com Origem nas 

Unidades de Curtimenta 

Atualmente existem alguns processos de aproveitamento quer de energia quer de 

constituintes do couro que podem ser uma alternativa à deposição destes resíduos em 

aterro, mas que se centram sobretudo nos resíduos provenientes nas unidades de 

curtimenta de peles.  

• Tratamento Térmico 

Os métodos térmicos para tratamento de resíduos de curtumes incluem incineração, 

pirólise e gaseificação. Através do tratamento térmico de resíduos é possível produzir 

energia enquanto também se reduz substancialmente o volume de resíduos (até 90%). 

[12] 

A incineração de resíduos da indústria de couro está a chamar à atenção devido às 

restrições de deposição em aterro e ao aumento da necessidade global de fontes 

alternativas de energia.  

No entanto, as emissões de gases e as cinzas que são gerados no processo de 

queima têm características de perigosidade, o que significa que a incineração 

simplesmente transfere o problema ambiental de um volume de resíduos para um de 

toxicidade residual. 
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• Tratamento Químico 

Os métodos químicos para o tratamento de resíduos de curtumes envolvem hidrólise 

alcalina e resultam numa produção de gelatina com potencial para uso em cosméticos, 

impressão e acabamento de couro. [13, 14] 

O colagénio reconstituído produzido pode ser usado na alimentação animal e como 

fertilizante e é um agente de recurtume. [13] 

Também podem ser obtidos adesivos, filmes e crómio recuperado a partir de couro 

curtido com crómio, aparas, poeiras, entre outros. [17] 

Outro exemplo de tratamento químico no setor de curtumes, é o caso da SIRECRO – 

Sistema de Recuperação de Crómio – Com gestão da AUSTRA - Associação de 

Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Alcanena, esta unidade 

trata os banhos concentrados de crómio devolvendo o crómio recuperado à indústria, 

reduzindo significativamente a utilização deste recurso e o seu impacto ambiental e 

obtendo retorno financeiro (mais de 8.000 ton/ano de banhos de curtimenta 

recuperados). Trata-se de um processo de recuperação do Crómio consiste na 

precipitação do Crómio trivalente sob a forma de hidróxido de Crómio, prensagem 

seguida de dissolução com ácido sulfúrico e nova prensagem, obtendo-se como 

produto final, o sulfato básico de crómio. 

• Tratamento Mecânico 

Métodos mecânicos para o processamento de resíduos de curtumes incluem 

processamento físico técnicas como fragmentação e separação mecânica de resíduos 

prontos para incorporação em outros produtos. Isso inclui a incorporação de aparas de 

couro em pó em compostos de borracha para melhorar as propriedades [18, 19, 20] e 

a inclusão de aparas e poeiras em materiais de isolamento de cavidades [21]. 

Resíduos de couro são incorporados em camadas de asfalto, a fim de melhorar as 

propriedades e reduzir o desgaste da superfície da estrada [22]. 
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• Tratamento Biológico  

Existem vários métodos biológicos para o processamento de resíduos orgânicos. 

Alguns já foram aplicados aos resíduos sólidos produzidos pelos curtumes com 

diferentes resultados. Dependendo do tipo de curtimenta da pele, esta poderá ser 

transformada em composto no final do seu ciclo de vida através de compostagem. 

Também através de processos de digestão anaeróbia, é possível recuperar da pele 

crómio que tenha sido utilizado e a o colagénio que após incorporação com fósforo e 

potássio pode ser utilizado como fertilizante. 

• Fermentação Microbiana 

Outro tipo de processo biológico é a fermentação microbiana, processo pelo qual as 

bactérias usam meio residual para crescer e produzir subprodutos úteis como o crómio 

e material proteico. 

O trabalho de Pillai e Archana [23] alcançou com sucesso o crescimento microbiano 

em crómio contendo aparas de curtume, com o resultado de produzir um valioso 

subproduto da protéase que tem aplicação no processo de pré-curtimenta. Enquanto o 

trabalho de Katsifas et al. [24] usar fermentação microbiana para liquefazer resíduos 

de curtumes e recuperar o crómio. Isso apresenta uma potencial solução interna para 

a gestão de aparas de crómio e uso circular de recursos dentro do curtume. [25] 

• Resíduos de Couro Pós-Consumo 

Os resíduos gerados pós-consumo são uma categoria muito mais difícil de tratar, o 

desperdício é geograficamente espalhado pelo mundo, não há propriedade clara do 

couro no final de sua vida útil e os resíduos precisam ser ativamente recolhidos.  

O tempo de vida útil dos artigos de couro é muito superior ao de outros itens, como 

garrafas de plástico, tornando a recolha regular deste tipo de resíduo economicamente 

menos viáveis.  

Outra dificuldade na recuperação de couro pós-consumo é que normalmente os 

produtos compostos pelo couro possuem outros materiais como borracha, tecido, 

metal, entre outros que nem sempre são fáceis de separar do couro. 
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• Tratamento Mecânico de Couro Pós-Consumo 

O tratamento mecânico de resíduos de couro pós-consumo, inclui qualquer processo 

que fragmentos do produto de couro para uso direto ou combina processos de 

fragmentação e separação para separar couro de outros materiais.   

Existe apenas um programa de fragmentação à escala comercial para o couro pós-

consumo da Nike, que recolhe calçado desportivo (resíduo) e tritura-os para serem 

usados em revestimentos aplicações como zonas desportivas, e superfícies de recreio 

para crianças ao ar livre. No entanto, essa aplicação não representa uma "iniciativa de 

couro descartado" porque os tênis também contêm vários outros materiais, como 

borracha, polímeros e têxteis. 

O processo completo e que acrescenta maior valor ao produto obtido por esta 

reciclagem é o que junta à etapa de fragmentação a de separação dos vários materiais 

que compõem os produtos contendo couro. 

No caso dos sapatos suados, as saídas desses processos são quatro materiais: couro, 

borracha, tecidos e espumas. 

Estes sistemas podem ser usados para produzir couro reciclado com pureza de até 

90% que pode ser usado em vários aplicativos. Portanto, existe um potencial 

significativo para estender este trabalho a produtos de couro de outras indústrias para 

aumentar a percentagem de material de couro pós-consumidor que é reciclado. 

Um outro exemplo de reutilização de couro pós-uso é dar-lhe um outro uso, por 

exemplo, produção de pequenos lotes de artigos de couro, como bolas de futebol 

feitas a partir de coberturas de assento de couro indústria da aviação. 

Esses esforços de reutilização, comparativamente com a quantidade de couro que 

chega ao fim de sua vida, couro pós-uso, cada ano, representam uma percentagem 

baixa. Para além de que, este tipo de atividade só é adequado se o fim da vida o couro 

não estiver contaminado por bactérias (isto exclui a possibilidade de usar calçado 

desta forma) e se o couro for de qualidade suficiente para ser reutilizado noutros 

produtos. 
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• Tratamento Térmico de Couro Pós-Consumo 

Os processos de tratamento térmico para resíduos de couro são similares aos usados 

para a produção de sucatas. Estes materiais podem ser incinerados para recuperação 

de energia ou podem ser fragmentados e transformados em placas de couro ou couro 

"compósito" através de um processo de laminação térmica. Uma desvantagem deste 

processo é que a pureza do couro pós-consumidor tem que ser muito alta para que 

este processo seja tecnicamente viável e para o produto de couro obtido seja de 

qualidade consistente.  

• Reutilização de efluentes de lavagem no remolho 

A reutilização dos efluentes de lavagem na fase do remolho é já implementada 

nalgumas ribeiras nacionais. Tal procedimento traz poupanças significativas de água, 

sem qualquer prejuízo da qualidade das peles, caso estes efluentes apresentem os 

requisitos necessários. 

Tabela 2 - Esquematização da reutilização das águas de lavagem 

Fase Ribeira  Fase curtume 

Remolho  Lavagem 

Despejar banho  Despejar banho 

Caleiro  Desencalagem 

Despejar banho  + (Purga) 

Lavagem final  Despejar banho 

Despejar banho  Lavagem 

Descarnar  Despejar banho 

  Piquelagem 

  + (Curtume) 

  + (Basificação) 

  Despejar banho 

  Lavagem final 

  Despejar banho 

  Escorrer 
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8.2. Ações e Projetos relacionados com a Economia Circular 

Esta indústria tem vindo a inovar na utilização de produtos químicos mais ecológicos, 

em métodos de processamento mais sustentáveis e nas propriedades do couro 

acabado. Existe uma cultura de melhoria contínua que resulta em iniciativas de 

minimização de consumos de recursos, de redução de emissões e de valorização de 

subprodutos e resíduos. 

O CTIC assume um papel relevante no suporte à competitividade que o setor tem 

demonstrado, contribuindo decisivamente para o seu nível de internacionalização, 

para o que realiza atividades de inovação e desenvolvimento tecnológico, promovendo 

a sua transferência para as empresas. Essa dinâmica assenta em ações de vigilância 

tecnológica, na seleção de trabalhos de I&D de maior interesse para o setor, estudos 

preliminares em laboratórios acreditados para avaliação do real potencial das soluções 

selecionadas e participação em fóruns e redes científicas e tecnológicas.  

Em Portugal já são várias as empresas de curtumes que desenvolveram projetos de 

I&D e investem em soluções circulares. Vejamos alguns exemplos de unidades 

existentes e de ações e projetos com intervenção do CTIC:  

• SIRECRO – Sistema de Recuperação de Crómio – Com gestão da AUSTRA - 

Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de 

Alcanena, esta unidade trata os banhos concentrados de crómio devolvendo o 

crómio recuperado à indústria, reduzindo significativamente a utilização deste 

recurso e o seu impacto ambiental e obtendo retorno financeiro (mais de 8.000 

ton/ano de banhos de curtimenta recuperados). 

• Projeto VERICA (Codigestão de resíduos e lamas da indústria dos 

curtumes) – Visou a produção de biogás a partir dos resíduos não curtidos, 

lamas da ETAR de Alcanena e outros resíduos agroindustriais, utilizando a 

tecnologia de codigestão anaeróbia. 

Participantes: CTIC, INAG, AUSTRA, LUSAGUA, ANOX 

• Projeto Fleshdiesel - Projeto com duplo objetivo. Por um lado, produzir 

biodiesel através dos resíduos da Indústria de Curtumes (raspa tripa), e por 



 

 

 

69 

Manual de Economia Circular para o Setor de Curtumes 

outro, reduzir o volume de resíduos produzidos pela indústria (óleos para 

engorduramento de peles e materiais proteicos para aplicação no curtume e 

acabamento de pele). 

Participantes: Curtumes Fabrício, Lda., ISEP, CTIC 

• Projeto Benature - Desenvolvimento de artigos de couro de alta 

biodegradabilidade. Empresas do couro e do calçado, apostam no 

desenvolvimento de produtos biodegradáveis e compostáveis, acedendo a 

mercados que exigem produtos ecológicos e promovendo novos negócios. 

Participantes: António Nunes de Carvalho, S.A., CTIC, CTCP, FCT-UNL, 

Comforsyst 

• Projeto Valenerg - Valorização energética de resíduos industriais, incluindo 

curtumes, por gasificação e pirólise. 

Participantes: J.TEX – Indústrias Metalomecânicas, S.A., ISEP, CTIC, CTCOR 

• Projeto Biofat - Estudo do potencial de aplicação de resíduos do couro e 

processo de preparação desse resíduo para a sua valorização. As empresas que 

realizam operações de ribeira, estão a extrair a gordura da raspa verde e tripa 

obtendo materiais proteicos com múltiplas utilizações (biodiesel, sabão, óleos 

para couro, fertilizantes), significando uma potencial redução de 35-40 ton/dia de 

raspa verde e tripa). 

Participantes: Prodyalca, Lda., Demoscore, Lda., CTIC, ISEP, Luís Leal & Filhos, 

SA. 

• Projeto Texboost - O CTIC participou na PPS5-Sustentabilidade e Economia 

Circular, desenvolvendo estudos de tratamento e valorização de resíduos para o 

desenvolvimento de têxteis inovadores.  

AN1 - Soluções têxteis valorizadas com resíduos de origem vegetal (serrim da 

madeira, casca de arroz, casca de castanheiro, etc.). 

Participantes: TINTEX, PENEDO, SEDACOR, CITEVE, CENTI, CTIC 
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AN2: soluções têxteis valorizadas com resíduos e subprodutos de setores 

automóvel e calçado, nomeadamente couro animal e EVA. 

Participantes: ERT, CITEVE, CENTI, CTIC 

• Projeto Biotrace4leather - O CTIC participa no desenvolvimento de processos 

de tratamento de resíduos para aplicação no couro como agentes de enchimento 

e marcadores para o seu rastreio. 

Participantes: Curtumes Aveneda, Lda., CENTI, CTIC 

• Programa Produtech - O CTIC participa na PPS3 – Sustentabilidade e 

Eficiência Integral de Sistemas de Produção, na elaboração de base de dados 

de âmbito setorial: identificação de excedentes e identificação de sinergias 

industriais.  

Participantes: As ferramentas e metodologias em desenvolvimento são da 

responsabilidade do INEGI, que conta com a colaboração dos parceiros ISQ, 

IST, IPS e UA. Estas entidades desenvolvedoras são apoiadas por Centros 

Tecnológicos, como o CATIM, o CTCOR, o CTCV, o CTIC, o CITEVE e 

CENTIMFE. O consórcio compreende ainda empresas desenvolvedoras 

/tomadoras (MICROPROCESSADOR e SISTRADE), bem como empresas 

demonstradoras e utilizadores finais (COLEP, SILAMPOS, BTL, SONAE MC), 

que irão progressivamente integrar nos seus processos as ferramentas 

desenvolvidas, numa atitude de otimização contínua da ecoeficiência e eficiência 

dos seus sistemas de produção. 

• Manual de Boas Práticas para as empresas de curtumes (CTIC 2015). 

• Vídeo “Curtumes a circular. Economia Circular no setor dos curtumes”. O 

IAPMEI, em parceria com Centro Tecnológico das Indústrias do Couro (CTIC), 

lançou um vídeo que demonstra como a indústria dos curtumes é um bom 

exemplo de adoção de estratégias na área da Economia Circular. 

• Casos de empresas de curtumes que estão a valorizar os seus desperdícios, 

criando subprodutos (queratina, colagénio, gelatina…) para outras indústrias 

(alimentar, higiene e beleza…). 

https://www.youtube.com/watch?v=dMf7R0WqydM
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• Casos de empresas de curtumes e de outros setores (plásticos, vidro ou 

cerâmica, madeira, cortiça, borracha…) que estão a criar com sucesso produtos 

compósitos ou aglomerados com base na utilização conjunta dos seus 

desperdícios, potenciando a criação de novos negócios e a produção de 

materiais inovadores, de menor impacto ambiental. 

 

Tabela 3 - Destinos potenciais para os subprodutos/resíduos da Indústria de Curtumes 

Subprodutos / Resíduos Aproveitamento / Destinos possíveis 

Camada retirada na divisão, após 
caleiro/depilação ou após curtimenta 

Produção de pele acabada de segunda linha – croute 
(em uso, em Portugal) 

Resíduos curtidos em geral – pós de 
rebaixamento e lixagem, aparas, etc. 

Produção de placas ou quadros de fibras de pele 
curtida aglomerados ou prensados (paredes divisórias, 
isolante térmico e acústico) 

Pó e farelo do rebaixamento 
Solas e palmilhas para calçados (em uso, mas não em 
Portugal) 

Aparas/pedaços de pele curtida, pós de 
rebaixamento e lixagem prensada 

Pequenos artigos de pele curtida (em uso, em 
Portugal) 

Pó de lixagem Fabrico de cartão/Carga para indústria de cimento 

Pêlo Material de enchimento/Mantas filtrantes/Pincéis 

Aparas frescas, salgadas, caleadas, 
após caleiro, camadas retiradas da 
divisão (raspas) e carnaças. 

Gelatina e/ou cola (em uso, mas não em Portugal) 

Camadas retiradas da divisão, após 
caleiro (raspas) 

Revestimento de enchidos/salsichas (em uso, mas não 
em Portugal) 

Aparas frescas e carnaças 
Recuperação de gordura (em uso, em 
Portugal)/Recuperação energética 

Pêlos, aparas frescas e caleadas, 
carnaças, camadas retiradas da divisão 
(raspas) e material curtido (aparas 
curtidas e pós de rebaixamento). 

Proteína hidrolisada (para uso por terceiros ou para 
reciclagem interna – “enchimento” da pele curtida, no 
recurtume – dependendo do resíduo e do processo de 
obtenção) (em uso, mas não em Portugal) 
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Subprodutos / Resíduos Aproveitamento / Destinos possíveis 

Aparas e camadas retiradas da divisão 
(raspas), após caleiro 

Colagénio/“Dog-toys”/Alimentos para animais de 
estimação (em uso, mas não em Portugal) 

Lamas/precipitados/filtrados com alto 
teor de crómio, pó de rebaixamento, 
aparas curtidas 

Crómio para curtume/recurtume (em uso, mas não em 
Portugal) 

Carnaças (pré-descarna e descarna), 
raspas (verdes, caleadas), gorduras e 
óleos, material de gradeamento dos 
efluentes 

Compostagem ou digestão anaeróbia (em uso, em 
Portugal) 

Gorduras, misturas de solventes 
orgânicos não halogenados e óleos 

Tratamento térmico (aproveitamento energético de 
resíduos) (em uso, em Portugal) 

Sobras de tintas e solventes 
Novas formulações de tintas para acabamento da pele 
curtida (em uso, em Portugal) 
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9. RECOMENDAÇÕES / AÇÕES / PRÓXIMOS PASSOS  

De forma a potenciar a Economia Circular na Indústria de Curtumes, é necessário: 

• Apostar no ecodesign dos produtos e dos processos (projeto, produção e 

embalagem de produtos com um conteúdo tóxico minimizado, volume mínimo de 

matéria-prima ou vida útil mais longa);  

• Colaborar e desenvolver I&D em produtos com maior durabilidade (design 

intemporal, materiais diferenciados) e valorização da extensão do ciclo de vida 

do produto; 

• Continuar a aplicação de novas tecnologias cada vez menos poluentes;  

• Incorporação no design e conceção de conceitos de reuso, reparação, 

recuperação dos materiais em fim de ciclo de vida; 

• I&D em novos materiais de base renovável (ex. biomateriais); 

• Conhecer melhor a situação atual relativamente ao tipo e quantidade de 

subprodutos e resíduos gerados, bem como as possíveis soluções existentes em 

Portugal ou em outros países (criação/disseminação de plataformas de gestão 

de subprodutos e resíduos de couro; mapeamento de fluxos de resíduos 

considerando as quantidades geradas, materiais, entre outros); 

• Apostar em soluções integradas e em simbioses industriais, nomeadamente na 

zona de Alcanena, onde a Indústria de Curtumes está grandemente implantada 

desde há décadas - I&D em novos materiais provenientes de outras 

indústrias/setores (simbiose industrial interna e com outros setores); 

• Promover sistemas de partilha de recursos (infraestruturas, água, energia, 

serviços); 

• Continuar a existir incentivos públicos e privados à implementação da Economia 

Circular nas empresas; 
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• Que as empresas possam interagir e relacionar-se mais com as outras empresas 

na sua envolvência, quer do setor de curtumes, quer de outros setores a 

montante ou jusante; 

• Sensibilizar ainda mais os colaboradores para a importância da Economia 

Circular; 

• Incentivar as empresas, de forma progressiva e ponderada, a inovar os seus 

modelos de negócio; 

• Potenciar o estudo técnico-económico de soluções de recolha de materiais pós-

utilização dos produtos finais - I&D nas tecnologias para separação e 

recuperação de resíduos de couro; 

• Promover, apoiar e divulgar as soluções já estudadas e implementadas nas 

empresas; 

• Rastreabilidade e transparência ao longo da cadeia de valor (ex. maior controlo 

da pegada ecológica); 

• Insistir com as entidades responsáveis no sentido de remover obstáculos legais 

e que possam efetivamente possibilitar a transição para um modelo de produção 

circular. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi demonstrado ao longo do documento através das explicações teóricas e dos 

exemplos apresentados, o setor dos curtumes tem a capacidade de inovar no 

processo de fabrico e valorizar resíduos/subprodutos da própria e de outras indústrias, 

promovendo estratégias de Economia Circular. 

A valorização de resíduos tem evoluído progressivamente ao longo dos últimos anos, 

no entanto, ainda se encontra aquém da situação ideal, devido principalmente a 

entraves burocráticos, custos associados elevados (nomeadamente quando 

necessitam de pré-processamento) e às características do resíduo (e a sua falta de 

homogeneidade). 

A transição para um modelo de economia circular apresenta um conjunto alargado de 

mais-valias económicas, ambientais e sociais já reconhecidas pelas empresas que 

praticam EC, dos quais se destaca:  

• Aumento da competitividade; 

• Ganhos financeiros e rentabilização de recursos; 

• Eficiência de processos; 

• Acesso a mercados e clientes mais exigentes (certificações e cadernos de 

encargos); 

• Cumprimento dos requisitos legais e benefícios fiscais; 

• Sustentabilidade dos produtos e redução do impacto ambiental; 

O PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) é um instrumento que proporcionará a 

implementação de um conjunto de reformas e de investimentos que permitirá ao país 

retomar o crescimento económico sustentado, reforçando o objetivo de convergência 

com a Europa ao longo da próxima década. 

As reformas e investimentos do PRR estão agrupadas em três dimensões 

estruturantes: a Resiliência, a Transição Climática e a Transição Digital. As transições 

relativas ao clima e ao digital representam 33% do total do programa, enquanto a 
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dimensão Resiliência, que engloba a vertente das vulnerabilidades sociais, a 

resiliência económica e a resiliência territorial, absorve 2/3 dos recursos do PRR. 

Transição Climática 

A dimensão Transição Climática pretende, por via do estímulo da investigação, da 

inovação e da aplicação de tecnologias de produção e consumo de energia mais 

eficientes, promover o melhor aproveitamento dos recursos de que o país já dispõe e 

agilizar o desenvolvimento de setores económicos em torno da produção de energias 

renováveis. Assim, nesta dimensão as opções nacionais assentam em três 

prioridades:  

• Redução de emissões de gases com efeito de estufa entre 45% e 55% até 2030, 

em relação a 2005;  

• Uma incorporação de 47% de fontes de energia renovável no consumo final 

bruto de energia e  

• Uma aposta na eficiência energética traduzida na redução de 35% de energia 

primária. 

Estas prioridades, alinhadas com o compromisso assumido por Portugal de atingir a 

neutralidade carbónica até 2050, contemplam seis componentes com intervenção nas 

seguintes áreas estratégicas: 

• Mar; 

• Descarbonização da indústria; 

• Bioeconomia sustentável; 

• Eficiência energética em edifícios; 

• Hidrogénio e renováveis; 

• Mobilidade sustentável. 
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Bioeconomia Sustentável 

Na componente “Bioeconomia Sustentável” pretende-se desenvolver as iniciativas 

necessárias à alteração de paradigma para acelerar a produção de produtos de alto 

valor acrescentado a partir de recursos biológicos. Este objetivo pretende dar resposta 

ao compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050, passando de uma lógica 

sustentada na economia linear para uma economia de baixo carbono, circular e 

centrada na utilização dos recursos naturais de forma sustentável. Nesta componente 

serão apoiadas iniciativas centradas em três setores estratégicos para a economia 

portuguesa:  

• Têxtil e vestuário; 

• Calçado; 

• Resina. 

Pretende-se então alavancar a transição para produtos de base biológica e aumentar 

a eficiência na utilização de recursos, criando maior valor do mesmo material. A 

mudança estrutural associada à transição para a Bioeconomia deverá ter um impacto 

duradouro na resiliência económica e social, contribuindo para a transição ecológica e 

digital, para a competitividade dos processos de produção e para a criação de 

emprego a longo prazo. 

A mudança de paradigma será concretizada através da definição de ações em cinco 

eixos de atuação: 

• Incentivar a produção sustentável e utilização inteligente de recursos biológicos 

de base regional; 

• Promover a Investigação & Inovação, reforçando e valorizando a capacidade 

científica e tecnológica nacional de excelência; 

• Desenvolver a bioindústria circular e sustentável: inovação na cadeia de valor e 

nos processos; 

• Sociedade: comunicar, formar e educar; 
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• Monitorizar a Bioeconomia sustentável em Portugal: avaliar a evolução, 

compreender os limites dos ecossistemas e promover a certificação. 

No setor do Calçado, o investimento tem por base:  

• Biomateriais e componentes sustentáveis: utilização e reciclagem de 

subprodutos e Bioresíduos agroalimentares ou industriais;  

• Calçado do futuro: desenvolvimento de novos conceitos de bio e eco produtos 

diferenciados e de maior valor acrescentado; 

• Gestão de resíduos e economia circular: promoção de modelos de gestão de 

subprodutos e dos resíduos de produção e de calçado no fim de vida, a 

desclassificação de resíduos, e o desenvolvimento e produção de novos 

materiais e produtos que permitam a valorização dos subprodutos e resíduos e a 

transição do cluster do calçado e moda para a economia circular;  

• Tecnologias avançadas de produção: dotar o cluster de tecnologias inovadoras e 

sustentáveis, no âmbito da digitalização i4.0;  

• Capacitação e promoção: dotar os profissionais do setor com competências 

tecnológicas para desenvolvimento ou produção de biomateriais e calçado do 

futuro, tecnologias i4.0 ou serviços e promover no cluster inovações, baseadas 

em conhecimento, alavancando a sua promoção junto do consumidor quer no 

contexto nacional quer no contexto internacional.  
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O circular é o caminho… e é um caminho sem 

retorno. 
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