Designação do projeto |
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Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-016253
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Norte e Centro
Entidade beneficiária | CENIT – Centro Associativo de Inteligência Têxtil
Data de aprovação | 30-08-2016
Data de início | 01-01-2016
Data de conclusão | 31-12-2017
Custo total elegível | € 2.342.631,82 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.991.237,05 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados |
Objetivos:
- Apoiar e potenciar a competitividade da ITV nacional, com destaque para o sector do vestuário e
moda, a nível internacional, através do desenvolvimento de uma série de mecanismos de conhecimento
e inovação;
- Garantir uma resposta a problemas comuns às PME dos sectores têxtil, vestuário e moda: acesso regular
a informação relevante e de qualidade nas áreas da gestão, tecnologia, ambiente, produtividade,
responsabilidade social, financiamento e mercados, e promover plataformas de interação entre as PME
ao nível do conhecimento;
- Responder a riscos e oportunidades também comuns: informação sobre os principais mercados e
sobretudo sobre novos mercados de enorme potencial, no sentido de antecipar estratégias empresariais
e diferentes iniciativas público/privadas;
- Gerar externalidades positivas e de uma forma alargada;
- Sensibilizar as PME para a promoção e intensificação de atividades inovadoras e qualificadas, tendo em
vista a progressão destas na cadeia de valor;
- Promoção do reforço e capacitação das PME para a inovação e para o aumento da produtividade, através
da utilização de fatores críticos de competitividade.
- Utilizar a fileira Moda como instrumento de consolidação e difusão da imagem de Portugal, criando
externalidades significativas, que potenciem mecanismos de extensão e efeitos multiplicadores, com
capacidade de arrasto de outros sectores económicos;

- Desenvolver o trabalho de reposicionamento através de um processo partilhado e transversal a toda a
sociedade portuguesa, em colaboração com os parceiros económicos, culturais e sociais, numa lógica de
rede, e integração de sinergias resultantes de intervenções paralelas;
- Divulgar exemplos de sucesso e melhores práticas empresariais em termos de qualidade, inovação,
design, marca, ambiente, responsabilidade social, crescimento sustentável, investimento e retalho;
- Promover um processo de benchmarking dos modelos de negócio das empresas líder potenciando as
restantes empresas do sector.
Descrição das atividades do projeto:

1.

Plano Inicial: Planeamento e Organização das Ações;

A atividade 1 concentrava o processo de elaboração de um estudo para o planeamento e a
organização detalhada das atividades previstas materializar no âmbito do programa de ação.
Atendendo a que esta atividade, em sede de aprovação da candidatura, acabou por não ser
considerada elegível, o CENIT, não tendo financiamento assegurado para a prossecução da
mesma, resolveu não executar o investimento previsto.
2.

Desenvolvimento e Gestão de Conteúdos Informativos;

A atividade 2 incluiu os serviços respeitantes à aquisição de informação, produção de conteúdos
informativos e a respetiva disseminação junto das PME da ITV.
Incluiu-se na componente “informação, base de dados e publicações” a subscrição de serviços
informativos nacionais e internacionais e a compra de bases de dados e de publicações setoriais.
No que diz respeito à produção de conteúdos informativos, este serviço foi assegurado por uma
empresa externa especializada na temática, tendo os respetivos trabalhos de coordenação
editorial sido assegurados pela equipa técnica interna do CENIT.
A produção da informação e a respetiva disseminação foi realizada todas as semanas, de segunda
a sexta-feira, 11 meses por ano.
A disseminação, por sua vez, foi garantida pela disponibilização em sistema "aberto" no portal e
pelo envio de uma newsletter diária para mais de 8.000 subscritores (quadros e empresas).

O principal instrumento que garantiu a disseminação da informação foi o portal do setor
ITV/moda: www.portugaltextil.com, que, no âmbito do programa de ação, foi objeto de um
upgrade para introduzir novas valências.
Esta atividade englobou também a aquisição de computadores portáteis, equipamentos
indispensáveis para os técnicos responsáveis pela execução, gestão e acompanhamento do
projeto.
Por último, no quadro desta atividade, foram executados os serviços de hosting e de apoio
informático para garantirem a operacionalidade de todo o sistema.
3.

Desenvolvimento de Estudos e Estatísticas;

No âmbito da atividade 3 foram elaborados 8 Estudos de Conjuntura sobre a indústria Têxtil, do
Vestuário e Moda portuguesa, 4 Inquéritos de Conjuntura à ITV nacional, 2 Anuários de Mercado
e 24 Estudos de Avaliação do Comércio Internacional.
4.

Desenvolvimento de Estudos Temáticos;

A atividade 4 compreendeu a realização de 4 Inquéritos Temáticos às empresas da ITV nacional,
no sentido de recolher informação acerca das suas necessidades de conhecimento mais
prementes.
A atividade incluiu também a elaboração de um conjunto alargado de estudos temáticos para
posterior divulgação e disseminação pelas empresas compõem o tecido empresarial da fileira
Moda, mas também pelos organismos e agentes responsáveis pela definição das políticas
públicas nacionais para o sector.
Os temas desenvolvidos foram os seguintes:
- “Estratégia 2020: sector do vestuário e moda”
- “Caraterização do setor do vestuário de criança”
- “Direitos Alfandegários na ITV Mundial”
- “Caraterização: marcas portuguesas no vestuário”
- “Instrumentos Financeiros Portugal 2020 na ITV”
- “Avaliação de Serviços e Projetos para a ITV”
- “Grandes compradores mundiais de vestuário”

- “Emprego e Jovens na ITV”
- “Potencial de aplicação de Têxteis Técnicos no vestuário”
- “Caraterização: Setor do Vestuário Funcional”.
5.

Conferência e Exposição Anual de Moda;

No quadro desta atividade previa-se a realização de duas Conferências (as Exposições Anuais de
Moda não foram aprovadas em sede de candidatura). No entanto, apenas um delas foi
executada. Ou seja, a ação prevista materializar em 2016 não foi realizada, tendo o CENIT
decidido operacionalizar apenas a ação que integrava o calendário de 2017.
A fileira Moda está hoje diferente daquela que era há uma dúzia de anos aquando da entrada da
China na Organização Mundial do Comércio e da consequente globalização dos mercados
mundiais. É, atualmente, uma fileira mais produtiva, mais modernizada, que aposta nos fatores
imateriais que acrescentam valor aos seus produtos. No entanto, continua a ter pela frente vários
desafios para enfrentar, que certamente não serão fáceis de ultrapassar.
Foi precisamente tendo em mente estes novos desafios que o CENIT organizou, em dezembro de
2017, na cidade do Porto, uma conferência sobre o Design e a Moda na Europa, na qual participou
um leque bastante alargado de convidados nacionais e internacionais, onde se incluiu
representantes das melhores escolas de moda europeias, o presidente do IFM – Institut Français
de la Moda, que apresentou o estudo “Sourcing Trends”, e empresas de compras de vestuário
de referência internacional.
Os salários, as taxas de câmbio dólar-euro, a geopolítica e a gestão da cadeia de valor são alguns
dos fatores que influenciam o sourcing na Europa, como mostrou o estudo “Sourcing Trends”,
apresentado por Dominique Jacomet, presidente do Institut Français de la Mode (IFM).
A intervenção do presidente do IFM chamou a atenção dos presentes para a “oportunidade
geográfica” da aposta crescente do nearshoring (aprovisionamento de proximidade), embora
tenha garantido que, apesar do crescimento dos custos com a mão de obra, por exemplo, ainda
“não existe outra China”.
Além da intervenção de Dominique Jacomet, a conferência contou também com um painel
dedicado a “Comprar na Europa”, com a participação de Lars Gotterup, buyer de moda na WinWin Textiles, Margarida Nascimento, diretora de produto da divisão de moda Zippy Sonae, Pedro
Nogueira, production country manager da H&M, e Alessandro Pane, diretor da cadeia de
aprovisionamento da Alfred Dunhil (numa comunicação em videoconferência).

Já o painel dedicado às escolas europeias de design de moda deu a conhecer os currículos da
AMD München, Alemanha, La Cambre, Bélgica, IED Madrid, Espanha, Esmod, França, e da
Polimoda, Itália, instituições de ensino dispostas a explorar as sinergias com as homólogas
portuguesas.
Durante a conferência “Design & Sourcing in Europe”, houve ainda tempo para as intervenções
de caráter mais institucional e político, a cargo respetivamente de César Araújo, presidente da
ANIVEC/APIV, e de Ana Teresa Lehmann, Secretária de Estado da Indústria.
Este evento cumpriu o objetivo traçado de gerar o debate sobre o sourcing, o design e a Moda,
tendo ao mesmo tempo produzido informação e massa crítica para posterior disseminação pelos
agentes do setor.
6.

Conferências e Exposições Temáticas;

A atividade 6 compreendia a realização de duas conferências e duas exposições por ano (um total
de 4 no final do programa de ação), com o objetivo de se criarem sinergias com agentes
económicos que operam em atividades ligadas a outras indústrias criativas, potenciando, desta
forma, a notoriedade do setor, o seu reconhecimento na sociedade e o seu poder de atração
junto dos mais jovens.
Tratava-se de uma ação com forte conteúdo de imagem, que visava o estabelecimento de
relações de proximidade com outros setores de atividade e a formalização de parcerias
intersectoriais.
As duas conferências e exposições previstas em candidatura realizar no ano de 2016 não foram
aprovadas. Nessa medida, nesta atividade foram realizadas apenas em 2017 duas conferências e
duas exposições temáticas, que coincidiram no espaço e no tempo com um dos maiores eventos
de moda que se realizada em Portugal, a ModaLisboa.
Estes dois eventos funcionaram como uma importante plataforma de comunicação do setor do
vestuário e moda nacional para o público em geral, permitindo ainda, como previsto em sede de
candidatura, o estabelecimento de parcerias com outras entidades/agentes ligados a temáticas
que não a moda (como por exemplo a arquitetura e a literatura, entre outros).
Cada uma das conferências contou com convidados nacionais e internacionais com competências
e experiências profissionais muito interessantes, que facilmente conseguiram agarrar o público
presente. Registe-se, muito positivamente, o elevado número de participantes nos eventos,
grande parte dele ligado à fileira moda nacional (designers, empresários, jornalistas, bloggers,
etc.).

De destacar ainda as exposições temáticas realizadas, as quais conseguiram, indiscutivelmente,
criar um forte impacto comunicacional para a indústria do vestuário e da confeção, naquele que
é, sobretudo, um grande evento de design de autor e de promoção de imagem.
O relevo que foi dado em cada um dos eventos à indústria, à produção, a todo o fenómeno que
está a montante da cadeia de valor, foi bastante surpreendente, diríamos até que inovador, num
certame do género.
7.

Gala Excelência na Moda (Prémios de reconhecimento anual);

No quadro da atividade 7 apenas foi realizada uma das duas Galas Excelência na Moda previstas,
o que significa que esta atividade concluiu com uma taxa de execução física de 50%.
Devido ao atraso verificado na aprovação do projeto, o CENIT não conseguir dispor de tempo
suficiente para a organização do evento previsto materializar no ano 1 do projeto.
Por sua vez, a Gala prevista para 2017 foi realizada, em dezembro de 2017, num evento que
distinguiu as empresas do setor do vestuário e moda que mais se destacaram em áreas como o
investimento, a inovação tecnológica, a sustentabilidade ou a responsabilidade social.
A empresa Polopique, por exemplo, foi a vencedora na categoria de maior volume de
investimento, a Salsa foi reconhecida com o prémio na categoria de produto moda e a Petratex
coroada pela inovação tecnológica que encerra dentro de portas. A Trotinete venceu na categoria
de sustentabilidade e a Impetus foi distinguida pelas suas políticas de responsabilidade social. A
Confetil subiu ao palco para receber o prémio de excelência empresarial na categoria de maior
crescimento no volume de exportações e a Pocargil na categoria de maior crescimento no volume
de negócios.
Por sua vez, a Associação Internacional para a Etiquetagem de Conservação de Têxteis Ginatex
recebeu o prémio parceria internacional, a La Paz foi distinguida na categoria de marca e Luís
Buchinho na de designer.
8.

InWorld – Fóruns/Congressos/Mostras mundiais da Moda;

No sentido de recolher o máximo de informação possível para posterior divulgação pelos agentes
da ITV – Indústria Têxtil e de Vestuário nacional, através do portal ITV/Moda
www.portugaltextil.com, o CENIT, através desta atividade, assegurou uma presença regular do
projeto em alguns dos principais fóruns internacionais de discussão sobre o têxtil, o vestuário e
a moda, locais onde se discutem com grande antecedência as políticas para o setor, as estratégias

de futuro, as inovações ao nível do produto, da marca e da distribuição e as tendências de
mercado.
A monitorização e o acompanhamento in loco destes eventos/iniciativas permitiu ao CENIT ter
acesso a informação privilegiada em tempo útil, acelerando assim o processo de reporte e
disponibilização da mesma pelas empresas que compõem o tecido empresarial da ITV nacional.
9.

Relatório Final: Balanço do Projeto e Atividades;
A atividade 9 reunia os serviços da avaliação externa do projeto, sendo que os mesmos foram
concretizados por parte de uma entidade independente, num trabalho que se junta como
output ao presente Anexo ao Pedido de Pagamento Final.

10. Gestão Global do Projeto;

A última atividade em que o programa de ação se estruturou reunia os serviços de gestão global
do projeto, a realizar por uma entidade externa com competências alargadas e comprovadas na
realização deste tipo de trabalhos.
Para a componente da gestão administrativa e também financeira do projeto, o CENIT contratou
uma entidade externa, que foi responsável, entre outras questões, pela elaboração dos
relatórios, dos pedidos de pagamento, dos cadernos de encargos, tratou do acompanhamento e
da monitorização financeira, do apoio à contratação de serviços obedecendo às regras em vigor,
bem como da consequente coordenação geral de fornecedores contratados, da gestão de
competências em mercados externos e da realização de exercícios de benchmarking
internacional.
Este trabalho, que foi realizado, como previsto, ao longo dos 24 meses de execução do projeto
(2016 e 2017), representou uma indiscutível mais-valia para o CENIT, designadamente porque
permitiu focalizar a equipa de projeto nas tarefas que diziam respeito à operacionalização do
programa de ação propriamente dito, e deixar para a tal equipa externa as tarefas de cariz mais
administrativo.

Resultados esperados:

A materialização do projeto “InFashion 2016/2017” permitiu produzir, diariamente, conteúdos
informativos para disseminação pelos agentes da fileira Moda, elaborar estudos setoriais e temáticos que
abordaram as principais questões em torno do setor, organizar exposições e conferências para debater a
atualidade e o futuro da ITV nacional, bem como uma gala para premiar as empresas e os gestores que se
destacaram ao longo do ano de 2016.
Indiscutivelmente, o www.portugaltextil.com, portal onde foram alojados os conteúdos produzidos no
âmbito do projeto, é principal plataformas de informação do setor do vestuário. O elevado número de
visitas que recebeu no decorrer do programa de ação – 513.938 –, assim como o total de visualizações de
páginas que daí resultaram – 1.256.207 – são significativos do interesse que representa para o tecido
empresarial nacional. A comunidade criada em torno desta plataforma representará nos dias de hoje, sem
muitas dúvidas, a maior rede de comunicação, difusão e partilha de informação e conhecimento de toda
a fileira do têxtil e da moda nacional.
Deveremos ainda destacar o facto de a newsletter com os informativos ser difundida diariamente para
mais de 8.000 subscritores, demonstrando assim, uma vez mais, o elevado interesse que este produto
promovido pelo CENIT desperta junto do seu público-alvo.
O leque muito alargado de estudos e estatísticas que foram produzidas no decorrer do projeto permitiu
também contribuir substancialmente para a qualificação e o incremento de conhecimento dos agentes
da indústria têxtil e de vestuário de Portugal. As temáticas objeto de estudo foram bastante abrangentes
e responderam, em grande parte, às principais preocupações das empresas que compõem o tecido
empresarial do setor nos dias que correm.
Referência ainda para as conferências realizadas no decorrer do programa de ação, que abordaram
temáticas muito pertinentes para o presente e para o futuro de sucesso do setor, e as exposições de
moda, que permitiram elevar a comunicação e a notoriedade da indústria de vestuário a outros níveis.
De destacar, também, o evento Gala de Excelência que potenciou comunicacionalmente as práticas
empresariais que mais se destacaram no setor, em áreas muito específicas como a Inovação, Marca,
Investimento, Exportações, etc.
Importa ainda referir que o projeto atingiu a grande maioria dos indicadores propostos (PO e de
resultado), tendo nalguns casos inclusive ultrapassado os valores apontados em candidatura, como por
exemplo ao nível dos indicadores de PO e dos estudos temáticos.

[ Conferência anual ]

[ Conferência temática ]

[ Exposição temática ]

[ Gala Prémios Excelência Empresarial ]

[ Estudos de Mercado ]

