
Autenticidade do Couro

APIC – Leather from Portugal



Couro: Um material histórico

• Um dos materiais mais antigos da humanidade

• Resistiu desde a pré-história até aos nossos

dias

• A história do couro confunde-se com a história

da humanidade



Couro: Evolução no processo



Couro: Evolução no processo



Couro: Evolução na utilização

• Vestuário, calçado, marroquinaria e acessórios



Couro: Evolução na utilização

• Transportes



Couro: Um material fantástico

• É um produto natural, uma peça única que não absorve o pó;

• É elástico, durável e adapta-se à temperatura e humidade 
ambiente;

• É íntimo, sensual e tem um aroma quente e natural;

• É benéfico para a saúde;

• É um material que respira;

• É um produto nobre;

• É sustentável;

• É insubstituível.



Couro: Um material tentador

• É um material com reputação, um produto nobre, associado a 
um lifestyle luxuoso;

• Por isso é muito apetecível copiá-lo e tentar “colar-se” à sua boa 
imagem;

• A “colagem” desses materiais sintéticos ao couro permite-lhes 
um upgrade imediato do seu valor.



Couro: Um nome mal-tratado

• Wine Leather / Couro de vinho: material obtido do bagaço de 
uvas criado pela empresa italiana Vegea que alega ter as 
mesmas propriedades do couro



Couro: Um nome mal-tratado

• Mushroom Leather / Couro de cogumelo: material obtido de 
cogumelos criado pela empresa MycoWorks que alega ter as 
propriedades do couro



Couro: Um nome mal-tratado

• Pineapple Leather / Couro de Ananás: material obtido de fibras 
de ananás



Couro: Um nome mal-tratado

• IKEA: PU Leather confunde-se com a etiquetagem do couro 
original.



Couro: Um nome mal-tratado

• MAYORAL / Polipele:

Apresenta-se como pele, 

mas na descrição é um material

sintético.



Couro: Definição

• É a "estrutura fibrosa original" de um couro ou pele que, uma 
vez "curtido assume um estado imputrescível", o que caracteriza 
o produto "couro". O couro é assim inequivocamente feito a 
partir da derme de um animal, ou seja, sem uma estrutura 
original de couro ou pele, não existe couro!

(ICT, Buenos Aires, 1978)



Couro: Marca internacional

• O couro perdeu a oportunidade de ter uma marca mundial, que 
a lã conseguiu



Couro: Um material ameaçado

• Tentativas de alteração da definição da palavra Leather (couro)



Couro: Um material ameaçado

• Proliferação das FAKE NEWS acerca do couro
• Ligação do couro ao abate de animais selvagens



Couro: Um material ameaçado

• Proliferação das FAKE NEWS acerca do couro
• Afirmação que o couro é mais poluente que os materiais sintéticos



Couro: Um material sustentável

• Subproduto animal, resultante do abate de animais para a obtenção 
de carne;

• Um bom exemplo da aplicação da Economia Circular com uma 
elavada taxa de reutilização de subprodutos e residuos;

• Regras para a Categoria de Pegada Ambiental de Produto (RCPAP): 
Foram aprovadas para o couro em 18 de Abril de 2018;

• Método de cálculo da Pégada de Carbono reconhecido pela UNIDO.



Couro: Um material sustentável

• Sistema de Alcanena



Legislação atual comunitária

• Calçado: Diretiva 94/11/EC do Parlamento Europeu e Conselho 
de 13 de Março de 1994  /  Dec.-Lei n. 26/96



Estimativa das perdas na UE

• Perda directa Sector Moda: 26,3 biliões de euros;

• Perda indirecta Sector Moda: 17 mil milhões de euros (que são 
perdidos noutros setores da economia devido aos efeitos 
indiretos da falsificação);

• Perda directa Sector Couro: 1,7 biliões de euros.



Controlo do mercado

• Mercado único europeu permite  a livre circulação de bens e 
serviços;

• Importância do controlo alfandegário uniforme em toda a União 
Europeia;

• Controlo do couro e produtos em couro após a sua introdução
no mercado.



Cluster do couro em Portugal

400 M€ 66%

128 M€ 87%

131 empresas 30%

60 fábricas 90%

3000 (diretos)
500 (indiretos)

60%

3500 (total) 68%



Cluster do couro em Portugal

1990 2010 2017
(150 milhões Pe2)

90% 69% 45% 25%

7% 4% 3% 98%

1% 14% 31% 99%

1% 8% 9% 50%

1% 5% 12% 50%



A Indústria de Curtumes Europeia

8 b € 25%

3000

50000



Couro: Proteção de um material milenar

• Estratégia da Indústria de Curtumes Europeia

• COTANCE
• Ação junto da Comissão Europeia

• Associações Nacionais
• Ação junto das entidades oficiais nacionais



Couro: Proteção de um material milenar

• França: Um bom exemplo:  Carta enviada a Associação Francesa



Couro: Justificação da proteção

• O termo Couro, Pele – Leather – tem sido alvo de crescentes utilizações abusivas, 
incorrectas e até enganadoras dos consumidores e da opinião pública em geral;

• A proliferação destas utilizações abusivas é altamente penalizadora da industria 
de curtumes, em especial da indústria de curtumes europeia – na qual se inclui a 
industria de curtumes portuguesa  - sendo esta a industria que no mundo produz 
as peles acabadas de melhor qualidade e para as aplicações mais nobres e de 
maior valor acrescentado;

• A falta de informação fundamentada dos consumidores e da opinião pública tem, 
com agravamentonos tempos mais recentes, e com a intensificação do fenómeno 
das FAKE NEWS, contribuído para que um produto sustentável e um bom 
referencial da Economia Circular como é o couro seja frequentemente classificado 
como poluidor e relegado para segundo plano a favor de materiais sintéticos, 
derivados do petróleo, que são muito mais poluidores, menos sustentáveis e 
assentes num modelo de negocio de Economia Linear;

• Esta realidade é penalizadora da indústria de curtumes e por isso tem de ser 
combatida.



Couro: Proteção de um material milenar

• Campanha de promoção da imagem do couro para o publico em 
geral (a cargo ICT / Leather Naturally);

• Criação de uma Lei europeia para a Autenticidade do Couro;

• Colocar em prática mecanismos de controlo inspetivos nas 
fronteiras e na colocação no mercado.



Obrigado pela vossa atenção

APIC – Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes

Rua D. Nuno Alvares Pereira, 949

Apartado 23

2384-909 Alcanena

PORTUGAL

Telefone: 249 897 281

email: info@apic.com.pt

www.apic.com.pt


