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A arte do tingimento regista um longo 
passado. A utilização de pigmentos 
naturais, corantes e o tingimento, são tão 
antigos quanto os próprios têxteis. A 
crescente consciencialização entre as 
pessoas em relação aos produtos 
naturais, traz consigo uma especial 
motivação para a abordagem da temática, 
melhorando, tanto quanto possível, a 
caracterização das plantas, dos corantes 
e pigmentos, bem como a exploração de 
formas de ultrapassar as suas limitações. 

A Tinturaria é um procedimento de modi-
ficação da cor de matéria têxtil, resultante 
da aplicação de corantes. Este processo, 
normalmente associado à produção 
industrial em grande escala com a utiliza-
ção de fios importados produzidos com 
base em fibras sintéticas, começa, de 
forma paulatina, a ser substituído pela 
Tinturaria Natural – e a verdade é que são 
cada vez mais os consumidores que 
procuram fios naturais, tingidos com 
corantes naturais. 

Em Portugal, à semelhança de muitos 
outros países, a utilização de corantes 
naturais provenientes de plantas está 
confinada a um pequeno grupo de 
artesãos, empresas (com forte dinâmica 
de exportação) e cooperativas/centros de 
competências. Muitos países desenvolvi-

dos têm vindo a reconhecer que a tintura-
ria natural pode oferecer não só um rico e 
variado conjunto de tonalidades, mas 
também pode ser responsável pela 
geração de rendimento através da explo-
ração e produção sustentável destas 
plantas. É neste contexto que surge o 
Grupo Operacional (GO) Tinturaria 
Natural – utilização dos corantes 
naturais em fibras naturais. 

O GO pretende desenvolver um trabalho 
multidisciplinar que ajudará as empresas 
e cooperativas com pouco conhecimento 
nesta área, e que procurará valorizar a lã 
da ovelha Campaniça através do fabrico 
de fios com tingimento natural, permi-
tindo a criação de produtos diferencia-
dores, contribuindo assim para a 
dinamização local e regional.   É por isto 
tudo que é nossa convicção que este 
Encontro de Tinturaria Natural se reveste 
de particular importância, uma vez que 
representa uma oportunidade de aprendi-
zagem e crescimento que deve ser 
agarrada por gente de fibra. Se é o seu 
caso, participe! 

Ação cofinanciada pelo PDR 2020, 
Portugal 2020 através do FEADER. O GO 
resulta de uma parceria entre: ADPM; 
Aroma do Vale; CEBAL; CEVRM; Erva 
Doce; INIAV; UBI; Vila Bita.  
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