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O CTCP desenvolve 
estudos sectoriais para a 
fileira do Calçado

10 MANDAMENTOS



CTCP estudos AMBIENTE

1
Promover o desenvolvimento 
sustentável e justo 
Promover o desenvolvimento socialmente respon-
sável, sustentável e justo, integrando o respeito 
pelo meio ambiente na política da empresa.

2
inovar ambientalmente o seu Produto 
Incorporar nos produtos materiais ecológicos ou 
menos nocivos para o ambiente, utilizando proces-
sos e serviços ambientalmente sustentáveis. 

3
seParar, classificar  e  encaminhar cor-
rectamente todos os resíduos gerados
Minimizar, separar, valorizar e encaminhar por 
transportador licenciado e para destino autorizado 
todos os seus resíduos. Não queimar ou abandonar 
resíduos no meio ambiente.  

4
minimizar a Poluição atmosférica
Utilizar o mínimo de solventes orgânicos, cumprin-
do os valores legais permitidos. 
Caracterizar periodicamente as emissões das cha-
minés para o exterior, de modo a assegurar o cum-
primento dos valores legais.

5
não contaminar solo e água
Encaminhar as águas residuais industriais para 
destino devidamente autorizado. Não as descarre-
gar para o solo ou linha de água. Encaminhar as 
águas residuais domésticas para a rede de sane-
amento. Implementar medidas de contenção de 
derrames de produtos químicos.

6
eliminar a utilização de substâncias 
Perigosas
Cumprir as disposições legais relativas a todas as 
substâncias perigosas contidas no produto (ami-
nas, PCP, Cr (VI), ftalatos, entre outros) e no pro-
cesso (tolueno, benzeno, hexano entre outros).

7
Proceder à gestão cuidada dos resídu-
os Perigosos 
Encaminhar para operador devidamente autoriza-
do para a gestão de resíduos perigosos (embala-
gens contaminadas com produtos químicos, óleos 
usados, equipamentos com PCB, entre outros).

8
diminuir  Poluição sonora
Cumprir os valores legais de ruído ambiente.

9
economizar energia e combustíveis
Diminuir o consumo global de energia eléctrica, 
utilizando quando possível as  energias renováveis.

10
ser resPonsável Pela recuPeração de 
danos ambientais
Prevenir e assegurar financeiramente através de 
garantia bancária ou seguro a recuperação de da-
nos ambientais.

10 MaNDaMENtos aMBIENtaIs Para o sECtor Do CalçaDo

Para informações detalhadas sobre a área aMBIENtE e o cumprimento legal da sua empresa contacte:
centro tecnológico do calçado de Portugal | rua de Fundões - Devesa Velha | 3700 - 121  s. João da Madeira 
| PortUGal | t. +351 256 830 950 |  f. +351 256 832 554  | e.  geral@ctcp.pt | www.ctcp.pt 
Maria José Ferreira | mjose.ferreira@ctcp.pt


