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LIFE GreenShoes4all- Implementação de regras de categorias de pegada ambiental do
calçado e sapatos ecológicos com design e reciclagem inovadores.

Descrição

O projeto Life GREENSHOES4ALL tem como objetivo implementar e disseminar uma
metodologia para quantificar a Pegada Ambiental do calçado (PEF) e desenvolver soluções de
ecodesign, recilagem e produção para redução da Pegada Ambiental do calçado.
Em particular, o LIFE GreenShoes4All pretende alcançar um mercado único para os produtos
ecológicos, promovendo o grande valor da metodologia inovadora, bem como as Regras de
Categorias de Pegada Ambiental dos Produtos. O projeto destina-se igualmente a testar e
demonstrar novas rotas de reciclagem na cadeia de valor do calçado da UE e a estabelecer e
comparar, através da experimentação, conceitos inovadores de conceção ecológica e processos
ecológicos para o fabrico de calçado.
Objetivos
• Implementar as Regras de Categorias de Pegada Ambiental dos Produtos
• Estabelecer conceitos inovadores de ecodesign e processos produtivos ecológicos para o
fabrico de calçado com grande potencial de transferência para outros setores (ou seja, artigos
de couro, vestuário, etc.);
• Testar novas abordagens de reciclagem na cadeia de valor do calçado Europeu para reduzir a
quantidade de matérias-primas e a produção de resíduos;
• Contribuir para a construção de um Mercado Único de Produtos Ecológicos, demonstrando o
grande valor acrescentado da metodologia desenvolvida nos produtores, retalhistas e
consumidores;
• Permitir que os beneficiários adquiram experiência e conhecimento, resultando em novos
serviços e produtos para comercialização;
Resultados esperados

• Aplicação do piloto de demonstração das RCPAC a diferentes estilos de calçado produzidos na
EU;
• Relatórios sobre a aplicabilidade da metodologia a estilos de calçado selecionados e
recomendações para reduzir a pegada ambiental;
• Desenvolvimento de calçado e componentes ecológicos inovadores e sustentáveis, bem como
eco-design, reciclagem e metodologias de fabrico mais sustentáveis;
• Desenvolvimento de uma estratégia para garantir sustentabilidade, replicabilidade e
transferibilidade do projeto para outros setores;
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