Designação do Projeto: Vale Economia Circular
Código do projeto: POCI-02-0853-FEDER-046000
Objetivo principal: O projeto visa alinhar o modelo de gestão e de crescimento da Joia Calçado, S.A. para uma economia circular, identificando e desenvolvendo uma estratégia
conducente a um modelo de negócio inovador com base em novos princípios de utilização e
gestão de recursos.
Região de intervenção: Norte

Data de aprovação: 2019-10-24

Entidade beneficiária: Joia - Calçado, S.A.

Data de início: 2019-10-24

Custo total elegível: 10.000,00 Euros

Data de conclusão: 2021-04-23

Apoio financeiro da União Europeia: FEDER –
7.500,00 Euros
A JOIA – CALÇADO, S.A. é uma empresa vocacionada para a produção de calçado de moda.
Desde o início, desenvolveu competências para estar sempre na linha da frente dos produtores
de calçado, auxiliado por vários clientes com os seus diferentes conceitos, obrigando a empresa
a inovar constantemente, melhorar e aumentar as suas competências, resultando em
experiência e saber-fazer.
O investimento em áreas-chave para a competitividade da empresa tem sido permanente ao
longo dos últimos anos. A Joia tem vindo a trabalhar com clientes de nível de qualidade
crescente, que apresentam elevadas exigências no desempenho da empresa em termos de
responsabilidade social e ambiental. Este enquadramento criou a convicção da empresa que o
seu modelo de gestão e crescimento tinha de contemplar critérios de sustentabilidade.
O projeto atual passa pela realização de um Diagnóstico de Gestão Ambiental visa identificar
situações de oportunidades de melhoria ao nível da sustentabilidade ambiental, que
contribuam para reforçar a estratégia de diferenciação da Joia nos mercados internacionais e
na racionalização dos seus processos: maior aproveitamento de matérias-primas pela via do
eco-design, otimização de processos ou introdução de materiais reutilizáveis ou biodegradáveis
nas suas coleções e pela incorporação de critérios de eco-eficiência ao nível das decisões de
gestão.
A implementação de soluções passará pela implementação de um sistema de gestão
ambiental, focado na adoção de boas práticas ambientais, garantia do cumprimento de legais e
na avaliação de desempenho abrangendo os aspetos ambientais decorrentes da sua atividade,
nomeadamente a gestão de resíduos, o consumo de solventes, gestão de águas residuais e o
consumo de energia.
O projeto permitirá assim definir uma estratégia de atuação que irá integrar no negócio atual
da Joia a eficiência em termos de utilização e gestão de recursos e que contribua para
promover uma atividade assente nos princípios da circularidade.

