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Sumário Executivo 

 

A globalização da economia e o crescimento dos mercados além-fronteiras traduzem-se 

em novas oportunidades para o setor empresarial, apresentando novos desafios para o 

desenvolvimento das empresas. A par do desmantelamento das barreiras comerciais e 

do rápido desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, a 

globalização dos mercados tornou-se uma realidade incontornável. Neste sentido, as 

entidades que adotem estratégias globais apresentam ferramentas essenciais para o 

aproveitamento de oportunidades, proporcionando benefícios para o seu crescimento 

económico-financeiro e, em simultâneo, para o intercâmbio de conhecimentos e reforço 

de capacidades. Por conseguinte, o aparecimento de novos players no mercado nacional 

e internacional, potenciado pelo fenómeno da globalização, fomenta a competitividade 

entre as empresas e a preponderância da adoção de estratégias inovadoras, as quais se 

consideram características essenciais para o crescimento de notoriedade e 

diferenciação no mercado.  

A indústria têxtil e do vestuário (ITV) portuguesa acompanha o crescimento dos 

mercados internacionais apresentando, ao longo dos anos, crescimentos consideráveis, 

que captam o interesse de prestigiados nomes do meio. A ITV portuguesa apresenta 

características específicas, ostentando empresas de grande heterogeneidade, não só em 

termos de atividade como de estrutura empresarial. Se por um lado, o setor têxtil é um 

setor de elevada complexidade que processa uma grande diversidade de materiais 

através da utilização de métodos produtivos distintos que dão origem a um leque 

diversificado de produtos como tecidos, malhas, não tecidos (entre outros), por outro o 

setor do vestuário apresenta uma mão de obra intensa que compreende operações 

desde a criação e corte até à confeção das peças de vestuário. É a complexidade e o rigor 

de todo o processo criativo e produtivo que, associados a este setor, têm elevado a 

notoriedade da ITV portuguesa e por conseguinte, a exigência e inovação dos produtos 

comercializados.  
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Reconhecendo o crescimento que a ITV portuguesa tem vindo a alcançar, mas 

conscientes da necessidade de continuar a trabalhar para a sustentação de negócios e 

rentabilidade das empresas através da renovação de processos, qualificação de ativos e 

produtos e a conquista de novos mercados, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal 

(ATP) considera relevante desenvolver o estudo de mercado “Fashion From Portugal- 

Label com Origem do Produto”.  

A relevância que se reconhece ao estudo de mercado “Fashion From Portugal-Label com 

Origem do Produto” advém da análise interna e externa do mercado, concluindo-se que 

ainda existe um longo caminho a percorrer para fazer face ao ponto fraco inerente à 

necessidade de aumentar o reconhecimento global da ITV portuguesa.  

Neste sentido, o estudo tem como principal objetivo efetuar o levantamento de todas 

as diligências e procedimentos necessários para a criação e registo da certificação 

“Fashion From Portugal”, a qual irá promover, destacar e certificar a qualidade dos 

produtos têxteis portugueses, agrupando e distinguindo no mercado mundial os 

produtos da Moda portuguesa.  

As certificações tornam-se cada vez mais importantes para as empresas que procuram 

notoriedade e possuem compromissos de qualidade e exigência perante o cliente, pela 

superação e inovação das expetativas. Estas apresentam-se, por isso, como um atestado 

de confiabilidade, funcionando como uma imagem de apresentação que valoriza a 

identidade e tipicidade dos produtos nacionais.  

Contudo, este processo segue uma sequência de procedimentos e diligências que 

devem ser acompanhados de um estudo progressivo do mercado, considerando-se 

necessária uma abordagem rigorosa enquadrada em diferentes capítulos.  

Em primeira estância será elaborada uma breve apresentação da Associação Têxtil e 

Vestuário de Portugal assim como, os principais projetos já desenvolvidos e a 

desenvolver pela Associação.  

De seguida irá ser feita uma análise económico-financeira e social dos setores têxtil e 

vestuário, descrevendo a evolução dos demais indicadores e os principais impactos e/ou 

benefícios na economia e sociedade portuguesa.  
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O destaque e diferenciação da oferta portuguesa como um todo nos mercados externos, 

será abordado num terceiro ponto através da análise da Portugal Sou Eu e Wines of 

Portugal, uma vez que se apresentam como casos de acreditação de sucesso que 

refletem a qualidade e tipicidade dos produtos portugueses, pela valorização dos 

produtos e, em simultâneo, pela valorização do património natural e cultural de 

Portugal. 

Seguidamente, existirá um quarto ponto onde será realizada uma análise das empresas 

de certificação em Portugal, com especial enfoque nas já existentes no setor têxtil, 

vestuário e moda. Aqui será também efetuado o levantamento de todas as diligências e 

procedimentos necessários para a criação e registo da marca/etiqueta no mercado 

português. Assim, serão consideradas as demais entidades de certificação nacionais, os 

procedimentos e normas a cumprir, assim como todo o processo de certificação, desde 

a seleção do produto até ao enquadramento nas diferentes graduações.  

Um quinto capítulo compreenderá a apresentação e análise detalhada do “Moda 

Espanã: Campanha de Rotulagem”, dado que este projeto se apresenta como um caso 

de sucesso no país vizinho. Apresentando objetivos convergentes com os da ATP- 

agrupar e distinguir produtos de moda nacionais, permitindo aos consumidores 

identificar esses produtos com precisão, reconhece-se especial relevância na análise 

deste projeto pois funcionará como um fio condutor e ponto de partida para o 

desenvolvimento do projeto Fashion From Portugal: Label de Origem do Produto. 

Ressalva-se que esta análise assentará na premissa de estudar os mercados 

internacionais pela perspetiva de cooperação e desenvolvimento de networking, e não 

pela perspetiva de concorrência, valorizando-se o desenvolvimento contínuo da ITV 

portuguesa e a competitividade entre os mercados internacionais.  

Outro ponto enquadrará a estratégia a adotar pela ATP na implementação do Fashion 

From Portugal através da comparação das possibilidades anteriormente analisadas, 

tendo em conta que esta seleção se baseará no objetivo principal de destacar e 

diferenciar a oferta portuguesa como um todo nos mercados internacionais, 

maximizando o sucesso e benefícios gerados para a ITV portuguesa. Será também 

elencada a análise dos benefícios e impactos que o Projeto Fashion From Portugal: Label 
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de Origem do Produto terá na ITV portuguesa assim como na economia e no tecido 

empresarial português.  

Por fim serão apresentadas as principais conclusões, limitações e projeções futuras a 

considerar durante a prossecução do Projeto Fashion From Portugal: Label de Origem 

do Produto. 
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1.1 Apresentação da Associação  
 

A Associação Têxtil e Vestuário de Portugal é uma associação empresarial de direito 

privado, de âmbito nacional fundada em 1975. Sediada em Vila Nova de Famalicão, 

resultou da fusão da APIM (Associação Portuguesa das Indústrias de Malha e de 

Confeção) e da ATP (Associação Portuguesa dos Têxteis e Vestuário), realizada em julho 

de 2003, tornando-se a maior organização representativa do Setor Têxtil e do Vestuário 

português e uma das mais importantes em termos europeus.  

Mais recentemente, em 2005, a ATP realizou mais uma fusão, desta feita com a 

Associação Nacional das Empresas Têxteis (ANET), dando continuidade à sua estratégia 

de concentração e reforço do associativismo do Setor. Neste sentido, o seu principal 

objetivo é a realização de um conjunto de esforços e iniciativas que visam, na sua 

íntegra, contribuir para o desenvolvimento dos setores têxtil e do vestuário de Portugal, 

bem como para o crescimento das empresas que representa. Assim, a Associação 

garante a representatividade de todas as atividades da fileira, das atividades industriais 

a montante e a jusante aos serviços, com especial destaque, neste caso, para a 

distribuição têxtil e do vestuário. Na tabela 1, expõem-se as principais características da 

ATP.  

Caracterização da ATP 

Nome ou designação social Associação Têxtil e Vestuário de Portugal 

NIF 501 070 745 

Sede Social Rua Fernando Mesquita, Edifício do 

Citeve, Nº 2785 

Data de constituição 22/08/1975 

Data Início de Atividade 22/08/1975 

Estatuto jurídico Associação de Direito Privado 

Património Associativo 1.585.397,00€ 

 

Tabela 1:Principais Características da ATP 
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Em resultado das fusões anteriormente explanadas, a ATP obteve competências para a 

criação de um movimento associativo têxtil forte, com uma dimensão representativa 

adequada aos novos e difíceis desafios que o setor atravessa, caracterizando-se por ser 

um projeto coeso e bem definido que visa fortalecer a cooperação empresarial, 

aumentar a capacidade negocial junto dos poderes institucionais, aumentar as 

competências empresariais com vista a exportação de produtos têxteis, consolidando o 

setor têxtil e de vestuário como mais moderno e competitivo.  

Por conseguinte, a ATP aumentou as suas responsabilidades junto do setor e gerou mais 

inspirações e confiança nos seus associados, agrupando cerca de 500 empresas, as quais 

asseguram cerca de 35 mil postos de trabalho e quase 3.000 milhões de euros de 

faturação, sendo dois terços desse valor destinado aos mercados de exportação. Desta 

feita, a ATP posiciona-se no mercado como líder representativa das empresas do Setor 

Têxtil e do Vestuário, com o objetivo de dinamizar a participação das mesmas no 

movimento associativo e, simultaneamente, reforçar e melhorar os serviços prestados.  

A ATP tem, assim, como missão defender e promover os legítimos interesses dos setores 

de atividade que representa, assumindo o compromisso de se manter moderna para um 

setor do futuro. Para tal, assenta a sua atividade segundo as demais áreas chave: 

✓ Defender as empresas que representa, empresários e as suas expetativas, 

criando condições para um ambiente que valorize a competitividade e 

desenvolvimento; 

✓ Garantir o futuro do setor têxtil e do vestuário, afirmando-se como uma 

Associação em permanente mudança e atualização, acompanhando e 

estimulando a dinâmica de uma atividade que se revela, simultaneamente, 

moderna e tradicional; 

✓ Promover o associativismo, unindo as empresas têxteis, de vestuário e moda, 

dando forças às suas reivindicações e visibilidade aos seus legítimos interesses; 

✓ Pressionar os órgãos de poder político e administrativo, libertando 

estrangulamentos e constrangimentos à atividade e ao desenvolvimento das 

empresas; 
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✓ Prestar serviços úteis e personalizados, informando, aconselhando e orientando 

decisões. 

Mais se indica, que a ATP participa ativamente nos organismos de cúpula nacionais e 

internacionais a que está ligada, nomeadamente a Confederação da Indústria 

Portuguesa (CIP) e a Euratex, tendo em vista a defesa intransigente dos interesses da 

indústria nacional e do setor têxtil e do vestuário em particular. Sublinha-se, ainda, que 

na CIP e na Euratex, a ATP ocupa, respetivamente, a vice-presidência e o lugar no 

Conselho de Administração, num momento particularmente delicado para o setor, uma 

vez que o impacto da liberalização do comércio têxtil internacional continua a ser 

especialmente dramático nos seus efeitos para a indústria europeia e, de igual forma, 

para a portuguesa, esperando-se, face às profundas mudanças ocorridas no sistema 

financeiro e económico internacional, alterações profundas nas políticas comerciais e 

industrias da União Europeia, de modo a preservar a sua saúde económica e coesão 

social.  

Supletivamente, a Associação é sócia fundadora do CITEX (Centro de Formação 

Profissional da Indústria Têxtil), do CENIT (Centro de Inovação Tecnológica), da APCER 

(Associação Portuguesa de Certificação) e do CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias 

Têxtil e do Vestuário de Portugal). Acresce ainda, a participação ativa da ATP na criação 

do Pólo de Competitividade da Moda, em 2008, e do qual é sócia fundadora.  

Para dar cumprimento aos princípios basilares da sua atuação, a ATP presta um conjunto 

diversificado de serviços aos seus associados, os quais são orientados para as 

especificidades de cada PME, cujo perfil aponta para debilidades organizativas e de 

gestão, o que torna os seus clientes assíduos e necessitados de apoio. Posto isto, os 

serviços prestados pela ATP constituem uma mais valia e um fator de diferenciação, 

oportunidade e inovação face às demais instituições do mercado, enunciando-se: 

✓ Serviços diretos (informação, consultoria e investigação; representação 

internacional e acompanhamento de dossiers comunitários e internacionais; 

apoio técnico a nível administrativo, financeiro e comunicação e imagem); 
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✓ Serviços por delegação (face às parcerias desenvolvidas, a ATP criou centros de 

serviço ao setor em áreas fundamentais); 

✓ Protocolos de Cooperação. 

Em suma, a ATP apresenta um longo plano de atuação no mercado nacional 

caracterizado pela delineação e implementação de estratégias que visem unir as 

empresas têxteis, de vestuário e moda, dando força às reivindicações e visibilidade aos 

seus legítimos interesses, defender as empresas, os empresários e as suas expetativas, 

criando condições para um ambiente que valorize a competitividade e o 

desenvolvimento, pressionar os órgãos de poder político e administrativo, libertando os 

estrangulamentos e constrangimentos à atividade e ao desenvolvimento das empresas, 

prestar serviços úteis e personalizados, informando, aconselhando e orientando 

decisões e por fim, garantir o futuro, afirmando-se como uma Associação em 

permanente mudança e atualização, acompanhando e estimulando a dinâmica de uma 

atividade, simultaneamente tradicional e moderna.  

 

1.2 Principais Projetos  

A ATP tem vindo ao longo do tempo a desenvolver inúmeras iniciativas, a nível nacional 

e internacional, de forma a cumprir com o seu objetivo de desenvolver e aumentar a 

competitividade do setor têxtil português. Neste sentido, enunciam-se alguns dos mais 

recentes projetos desenvolvidos pela Associação e que marcam pelo sucesso e 

notoriedade no mercado global.  

O projeto Fashion From Portugal 4.0 foi desenvolvido com o intuito de aumentar as 

exportações da Indústria Têxtil e Vestuário (ITV) portuguesa via reforço e digitalização 

dos processos de promoção e marketing do setor nos mercados externos, procurando 

combater as fraquezas identificadas no sentido de contribuir para o aumento de 

competitividade da Indústria Têxtil e do Vestuário portuguesa. Assim, esta iniciativa tem 

como objetivo reforçar a comunicação externa de uma das fileiras mais dinâmicas e 

exportadoras da economia portuguesa, que surgiu reforçada após um período de 

ajustamento, reestruturação e modernização, pontificando, na atualidade, empresas 

altamente evoluídas tecnologicamente, reconhecidas pelo seu Know-how, criatividade, 
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flexibilidade, intensidade de serviço e fortemente empenhadas na sustentabilidade, 

além de orientadas para os mercados internacionais. A campanha de promoção 

“Fashion From Portugal 4.0” dá continuidade ao projeto “Fashion From Portugal” 

desenvolvido em 2016 e 2017 e promove a imagem externa dos três dos principais 

subsetores da indústria têxtil e do vestuário portuguesa: a moda e marcas, o private 

label e os têxteis-lar. Mais se indica, que este projeto foi distinguido com o prémio 

europeu de promoção empresarial (European Enterprise Promotion Awards-EEPA) da 

Comissão Europeia, que tem a coordenação da Agência para a Competitividade e 

Inovação (IAPMEI), na categoria de Apoio à Internacionalização das Empresas. 

ITV: Novos Desafios de Competitividade, é a denominação dada a outro projeto 

desenvolvido pela ATP que pretende capacitar o tecido empresarial para a adoção de 

modelos de negócio emergentes e geradores de valor, sensibilizando, informando e 

estimulando o desenvolvimento de novas áreas de competência nos domínios da 

digitalização da indústria, do e-commerce e da economia circular, tendo em vista a 

adoção de uma estratégia de transformação digital na ITV. O desafio inerente a este 

projeto está alinhado com as carências do setor e do Plano Estratégico da Fileira, que 

definiu a capacitação das empresas como uma prioridade. Para atingir os objetivos 

delineados foi concebido um conjunto de atividades estruturadas no sentido de 

corresponder às carências de capacitação específicas de cada entidade, combinando 

ações de sensibilização, de demonstração de informação, de fácil apreensão, que sejam 

indutoras e facilitadores da implementação de boas práticas e potenciadoras de 

resultados com eficácia sobre as falhas detetadas.  

Outro projeto de relevância para a ATP é o projeto CosTUmE-Clothing Technician Profile 

Update via Education que surgiu para fazer face ao desafio de antecipar necessidades 

de competências e promover a cooperação entre a indústria e a educação e formação 

profissional e atuar perante a urgente necessidade dos setores do têxtil e vestuário em 

termos de falta de qualificações correspondentes às competências necessárias no 

mercado em que atuam. Deste modo, o projeto CosTumE pretende contribuir para: i) 

reduzir a incompatibilidade de competências entre a oferta de qualificações e as 

necessidades do mercado de trabalho no setor do têxtil e vestuário; ii) aumentar o 

interesse dos jovens em ingressarem em qualificações técnicas e promover uma 
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perspetiva positiva do setor têxtil e do vestuário; iii) aumentar o interesse de 

trabalhadores do setor do têxtil e vestuário a atualizarem/aumentarem as suas 

qualificações; iv) intensificar a consciencialização das empresas para a necessidade de 

promover mecanismos internos que suportem/motivem os trabalhadores a 

atualizarem/aumentarem as suas qualificações; v) promover a mobilidade europeia 

como uma forma, de jovens e desempregados, aumentarem as suas oportunidades de 

empregabilidade e; vi) validação e reconhecimento da qualificação e perfil profissional 

técnico de confeção por, pelo menos, uma autoridade nacional reguladora para o ensino 

e formação profissional.  

Adicionalmente, o projeto INTER-TEX, desenvolvido pela Associação, intenta 

impulsionar a internacionalização das PME do setor têxtil e vestuário do sudoeste 

europeu, através da cooperação pública e privada e do desenvolvimento de estratégias 

transacionais conjuntas. O projeto surgiu face às dificuldades que as PME do setor têxtil 

e vestuário do espaço SUDOE enfrentam para internacionalizar os seus produtos. A 

reduzida dimensão das empresas, a fraca cooperação transversal e intrassectorial, os 

recursos limitados e a dificuldade para identificar oportunidades nos mercados 

estrangeiros, faz com que as empresas não iniciem processos de internacionalização ou 

que estes não sejam bem-sucedidos. Assim, face às demais lacunas e dificuldades 

encontradas pelas empresas do sudoeste europeu, a ATP desenvolve o presente 

projeto, almejando auxiliar as mesmas na delineação e implementação de estratégias 

que potenciem o seu crescimento e desenvolvimento económico-social no mercado 

global.  

Ainda no âmbito de capacitar e aumentar as qualificações do tecido empresarial deste 

setor, a ATP desenvolve Programas de Formação-Ação destinados às micro, pequenas 

e médias empresas produtoras de bens e serviços transacionáveis e/ou 

internacionalizáveis, ou que contribuam para a cadeia de valor dos mesmos. O programa 

elenca um conjunto de diferentes temáticas de intervenção que são delineadas de 

acordo com as especificidades e necessidades de cada entidade aderente, aferidas 

previamente à data definida de início do projeto. Neste sentido, o principal objetivo 

inerente ao desenvolvimento deste tipo de projetos é a intensificação da formação de 
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empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, 

assim como dos trabalhadores das empresas.  

Por fim, indica-se o projeto From Portugal, que se tem executado ao longo dos últimos 

anos, com o principal desígnio de promover e aumentar a competitividade das indústrias 

Têxteis e da Moda nacionais, tornando-se numa alavanca para o crescimento das 

indústrias. Trata-se, assim, de um projeto baseado numa estratégia de aumento da base 

e da capacidade exportadora e de visibilidade das PME do setor, que assenta em três 

eixos fundamentais: internacionalização das empresas, melhoria da imagem e 

notoriedade da indústria têxtil e da Moda nacional nos mercados internacionais e 

promoção da inovação. O From Portugal abrange empresas de diferentes áreas da 

indústria têxtil e da Moda, contemplando um conjunto integrado de atividades, em 

conformidade com as linhas estratégicas das empresas participantes com o intuito de 

fomentar o desenvolvimento de processos de qualificação e de aumentar as 

exportações das empresas aderentes e da ITV portuguesa como um todo, promovendo 

a participação das empresas nas principais Feiras internacionais e em missões 

comerciais e visitas de prospeção, visando também melhorar o seu grau de 

conhecimento dos mercados internacionais. Em síntese, este projeto não se limita a 

planear e organizar a participação das empresas nos certames mas, considera as  

dificuldades que algumas empresas detém na identificação das oportunidades e dos 

mercados mais adequados ao seu processo de internacionalização, em particular as 

PME, preocupando-se em selecionar  feiras e  mercados mais adequados ao perfil 

estratégico de cada empresa aderente. Assim, considera-se que esta estratégia tem 

vindo a revelar-se fundamental e relevante para o sucesso deste projeto. 

Em suma, todas as atividades e projetos realizados pela ATP pretendem proporcionar 

novas oportunidades aos seus associados assim como, para o tecido empresarial 

português como um todo, com especial enfoque na indústria têxtil e do vestuário.  
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2. O Setor Têxtil e Vestuário Português 
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2.1 Introdução  
 

O setor têxtil e vestuário português para além de ser um dos maiores e mais antigos 

setores em Portugal, é também um dos mais competitivos. É um setor que se destaca 

por um elevado dinamismo na economia portuguesa e por envolver uma grande parte 

da mão-de-obra em Portugal mas nem sempre foi assim, a abertura do mercado 

europeu á China, que produz a um baixo custo, a crise económica e financeira mundial, 

o aumento da concorrência, a redução do ciclo de vida dos produtos de moda e o 

crescimento fugaz das tecnologias, veio agitar esta dinâmica. Contudo, o têxtil e o 

vestuário deram a volta a situação e hoje é uma indústria bem estruturada, avançada e 

competitiva. 

A ITV Portuguesa é representada por: 

• 6 mil sociedades e 5900 empresas individuais, na sua maioria são pequenas e 

médias empresas; 

• 138 mil trabalhadores diretos; 

• O volume de negócios é de 7.6 mil milhões de euros, em que 5.3 mil milhões de 

euros são fruto das exportações. 

Estes números só mostram como as empresas nacionais têm a capacidade de entrarem 

no mercado externo e como são influenciadoras na economia portuguesa 

representando assim 10% das exportações efetuadas em Portugal. 

 



 “Fashion From Portugal- Label com Origem do Produto” 

   

Página | 37  

 

 

Gráfico 1: Valores da Indústria Têxtil e Vestuário 

 

Esta indústria está localizada maioritariamente na zona Norte de Portugal (Porto, Braga, 

Guimarães e Famalicão), seguida da Zona Centro (Aveiro, Beiras e Serra da Estrela). 

A indústria têxtil e a indústria de vestuário embora estejam interligadas, pois os têxteis 

são o principal para os produtos de vestuário, eles dividem-se em 2 setores distintos, 

detalhadamente: 

• A fabricação de têxteis, mais precisamente a preparação e fiação de fibras, a 

tecelagem e o acabamento de têxteis; 

• Setor de vestuário, que inclui todo o tipo de vestuário para homem, mulher 

ou criança, em qualquer material (tecido, malha ou não tecidos, couro, peles 

com pelo, entre outros); 

Como se pode confirmar, estes dois setores diferem nas atividades de produção que 

lhes estão atribuídas. No caso do setor de vestuário este está associado a parte da 

conceção, na modelação e na preparação para o corte, já relativamente à fabricação de 

têxteis, como indicado em cima, trabalha com a obtenção de fibras, dos fios e de tecidos, 

passando pela tinturaria e ultimação, bem como os têxteis-lar e os têxteis técnicos.   
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2.2 Setor da Moda  
 

O mercado da moda em Portugal encontra-se constantemente em evolução, sendo os 

produtos caracterizados pela sazonalidade, é importante para as marcas a aposta na 

criatividade, nas novas tecnologias e novas formas de superar a concorrência. Este setor 

é reconhecido por isso mesmo, pela inovação, estratégia, visão e sustentabilidade, 

sendo alvo de admiração pelo crescimento e a otimização que se veio a verificar após 

uma crise financeira e económica vivida mundialmente.  

Historicamente, este setor nasceu, coincidentemente ou não, com o aparecimento da 

ModaLisboa, em 1991, o seu crescimento deu seguimento com o aparecimento do 

Portugal Fashion, em 1995, com a Vogue em 2002 e um Museu do Design e da Moda, 

em 2009, consequentemente novas profissões surgiram, e a era das redes sociais 

emergiu como um forte aliado.  

 

2.3 Têxteis-Lar  
 

Portugal no setor Têxtil-Lar é um dos maiores produtores da Europa, exportando para 

as principais marcas mundiais que deixaram de ter produção própria. Espanha, 

Alemanha e França, para além de serem mercados exigentes, são também os principais 

clientes europeus para toalhas, lençóis, colchas e outros têxteis-lar feitos em Portugal. 

Isto só evidencia que os produtos portugueses são de média-alta e de alta qualidade.  

Ao garantir a renovação e a diferenciação no setor, faz todo o sentido investir no 

desenvolvimento de marcas próprias, apostando assim em novas formas de retalho, 

novos conceitos, mas sempre conciliando com os mercados tradicionais, os EUA e a 

Europa.  
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2.4 Têxteis-Técnicos  
 

Os Têxteis Técnicos são um setor em crescimento na indústria têxtil e vestuário em 

Portugal e conta com uma longa tradição. Isto só é permitido devido ao apoio de um 

sistema tecnológico e científico forte e estruturado.  

O setor é conhecido pelo seu conhecimento de manufatura e tradição, pelas aptidões 

em pesquisa avançada, pela forte estruturação e integração do grupo e pelo 

entendimento dos profissionais em relação ao atendimento ao cliente. Os números 

provam isso mesmo, pois é um setor composto por: 

✓ 6 000 grandes empresas e PME’s; 

✓ 5 600 microempresas; 

✓ 130 000 funcionários; 

✓ 5.06 biliões de euros em exportações; 

Mais de 10% do total de empresas está a produzir produtos têxteis técnicos, como 

resultado este setor contribui com 25% do total de exportações têxteis.  

Com isto, é importante salientar que esta área é a que retrata maior potencial de 

crescimento no têxtil português, quer seja pela inovação nas novas tecnologias, ou pela 

variedade de setores desejados.  

 

2.5 Importações e Exportações 
 

No que se refere às importações e exportações, a União Europeia ganha entre os 

destinos eleitos para a exportação, a Espanha, para além de ser o país que continua a 

liderar a tabela dos principais fornecedores, lidera também nas exportações com 34%, 

seguida da França e Reino Unido. A China tem também um papel importante neste 

setor, pois retrata 6% das importações.  

Já em Portugal, o setor tem vindo a crescer, com um aumento constante na produção, 

desde 2014 até 2018, o volume de negócios traça exatamente o mesmo caminho, assim 
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como as exportações, as importações e o emprego. Quanto a valores, segundo o INE, 

são os seguintes: 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Produção 
(Milhões €) 

6.485 6.767 7.147 7.439 7.500 

Volume de 
negócios 
(milhões €) 

6.712 6.942 7.362 7.607 7.610 

Exportações 
(milhões €) 

4.620 4.811 5.036 5.215 5.314 

Importações 
(milhões €) 

3.608 3.835 3.940 4.139 4.307 

Emprego 128.414 131.513 135.521 136.928 138.000 

 

Tabela 2: Fonte: INE, 2017 Dados Provisórios INE/2018: Estimativas ATP 

 

Na tabela 2, verifica-se que o setor está em crescimento, estimando sempre aumentos 

em todas as perspetivas. Pelo que só revela que a ITV está no caminho certo, cumprindo 

todos os requisitos necessários para o sucesso.  

 

 

Gráfico 2: Balança Comercial Portuguesa de Vestuário 
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Embora haja oscilações, não acentuadas, entre alguns anos, devido à concorrência, ao 

desaparecimento de alguma competitividade e às alterações estruturais, o saldo da 

Balança Comercial tem-se mantido positivo, ao longo dos anos. 

Produtos importados: 

NC Designação 2017 2018 Evol. 

50 Artigos de seda 11.261 8.240 -26,8% 

51 Artigos de lã 124.297 128.707 3,5% 

52 Artigos de algodão 583.629 577.472 -1,1% 

53 Outras fibras têxteis vegetais 47.289 56.982 20,5% 

54 Filamentos sintéticos ou artificiais 340.664 358.446 5,2% 

55 Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas 291.104 291.585 0,2% 

56 Pastas, feltros, artigos de cordoaria, etc 99.059 103.354 4,3% 

57 Tapetes e outros revestimentos 74.654 73.906 -1,0% 

58 Tecidos especiais e tufados 56.187 52.165 -7,2% 

59 Tecidos impregnados, etc 132.653 139.912 5,5% 

60 Tecidos de malha 115.994 117.780 1,5% 

61 Vestuário e acessórios de malha 1.033.587 1.103.035 6,7% 

62 Vestuário e acessórios exceto de malha 1.059.706 1.117.816 5,5% 

63 Outros artigos têxteis confecionados 168.575 178.063 5,6% 

  TOTAL 4.138.660 4.307.463 4,1% 

 

Tabela 3: Produtos Importados, Fonte: INE, ATP 20/03/2019 

 

Segundo o INE, em 2018, o vestuário e acessórios exceto de malha, vestuário e 

acessórios de malha e os artigos de algodão lideraram o ranking das importações em 

Portugal, tendo uma evolução notória de 2017 para 2018 de 5.5% e 6.7%, 

respetivamente, mas a evolução que se destacou mais, com um crescimento de 20.5%, 

de um ano para o outro, foram as fibras têxteis vegetais.  
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Produtos exportados: 

Relativamente às exportações o vestuário e acessórios, exceto de malha e acessórios de 

malha continuam a liderar e no que diz respeito à evolução, as fibras têxteis têm uma 

percentagem de 49.8.  

Atualmente este setor é distinguido pelo design, inovação, criação de novos produtos, 

tecnologia e a aposta na investigação e desenvolvimento, mencionando também a 

qualidade dos produtos. As empresas, essencialmente as PME, e as instituições ligadas 

a este setor estão também relacionadas diretamente ao mérito e reconhecimento que 

existe na indústria, tanto nacionalmente como internacionalmente.  

Atendendo á pressão concorrencial com que a ITV tem de enfrentar, o processo de 

internacionalização torna-se fundamental para assegurar os negócios.  

Com a intenção de reforçarem a sua presença no mercado externo e mostrarem a 

potencialidade da indústria nacional é importante adaptar e reinventar com o objetivo 

NC Designação 2017 

 

2018 Evol. 

50 Artigos de seda 205 186 -9,2% 

51 Artigos de lã 71.782 66.871 -6,8% 

52 Artigos de algodão 177.438 166.357 -6,2% 

53 Outras fibras têxteis vegetais 5.018 7.516 49,8% 

54 Filamentos sintéticos ou artificiais 81.865 83.864 2,4% 

55 Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas 252.064 271.396 7,7% 

56 Pastas, feltros, artigos de cordoaria, etc 258.131 237.958 -7,8% 

57 Tapetes e outros revestimentos 79.790 80.743 1,2% 

58 Tecidos especiais e tufados 104.134 110.025 5,7% 

59 Tecidos impregnados, etc 258.128 300.144 16,3% 

60 Tecidos de malha 148.272 131.647 -11,2% 

61 Vestuário e acessórios de malha 2.154.569 2.222.713 3,2% 

62 Vestuário e acessórios exceto de malha 995.064 971.861 -2,3% 

63 Outros artigos têxteis confecionados 628.683 663.150 5,5% 

  TOTAL 5.215.144 5.314.430 1,9% 

 

Tabela 4: Produtos Exportados, Fonte: INE, Tratamento Estatístico: ATP, 20/03/2019 
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de apostar em novos canais de distribuição, na diversificação de mercados, na 

certificação, na melhoria de novos serviços e no desenvolvimento de novos produtos.  

Uma das principais estratégias e com mais relevância são as participações em feiras e 

outros eventos relacionados com a área. A nível nacional destacam-se dois eventos, a 

ModaLisboa, que surgiu em 1991 e o Portugal Fashion, já com 24 anos de existência. São 

dois eventos bastantes vincados no mercado e com grande renome, e como tal em 2018 

surgiu uma cooperação entre as duas unidades com o intuito de promover a moda 

portuguesa no exterior. A comparência nestes eventos ajuda no fortalecimento das 

relações já estabelecidas e nas que poderão vir a surgir. 

 

2.6 Principais Fornecedores  
 

Designação 2017 2018 Evolução 

Espanha 1.580.842 1.570.563 -1,5% 

Itália 470.548 475.967 4,1% 

China 236.595 314.922 33,1% 

Alemanha 287.294 311.996 8,6% 

França 289.593 283.779 -2,0% 

Índia 220.834 243.615 10,3% 

Países Baixos 168.263 152.139 -9,6% 

Turquia 123.536 149.191 20,8% 

Paquistão 105.410 138.976 31,8% 

Bélgica 128.989 105.466 -18,2% 

Outros 526.756 561.120 6,5% 

UE28_Extra 959.820 1.163.967 21,3% 

UE28_Intra 3.178.840 3.143.496 -1,1% 

TOTAL 4.138.660 4.307.463 4,1% 

 

Tabela 5: Principais Fornecedores, Fonte: INE, ATP 20/03/2019 

 

A tabela 5 constata quais são os principais fornecedores de Portugal, a Espanha é o país 

que lidera a tabela dos principais fornecedores (embora tenha tido uma evolução 

negativa), de seguida está a Itália e depois a China, que verifica uma evolução de 33%, 
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relativamente ao ano de 2017 para 2018. De entre todos, a China é o país em que se 

observa a maior evolução.  

Adquirir novas estratégias, como por exemplo substituir políticas de preço inferior, por 

outros benefícios competitivos em outros segmentos tem vindo a ser uma das técnicas 

a adotar. A internacionalização é também o método ideal para haver uma maior 

dimensão da ITV portuguesa pois existem mercados com um potencial elevado de 

crescimento, fazendo assim com que se alargue a carteira de clientes com o intuito de 

os fidelizarem.  

Para além da importância em adquirir novos mercados, é importante continuar a manter 

a presença nos mercados em que já existe uma forte ligação, mais especificamente nos 

mercados europeus. 

 

2.7 Empregabilidade 
 

Em relação á empregabilidade o cenário já não é tão promissor, pois tem vindo a decair 

desde 1995 até, aproximadamente 2014/2015, sendo que em 2015 se registou o valor 

mais baixo. Este fenómeno deve-se principalmente á evolução das tecnologias, que se 

têm tornado um grande aliado, não só devido á substituição de mão-de-obra por 

máquinas no processo produtivo mas também pelo aumento do e-commerce, pois com 

a facilidade de compra, a rapidez e como os procedimentos de compra e devolução 

estão á distância de um clique isso faz com que haja um aumento no número de 

consumidores online.  

A situação difere a partir de 2015, em que se verifica um ligeiro aumento no número de 

trabalhadores.  
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Gráfico 2: Evolução do Número de Empregos do Setor. Fonte: INE e ATP 

:  

 

O gráfico 2 comprova isso mesmo, de facto após haver uma descida acentuada da 

empregabilidade entre 1995 e 2015, o setor têxtil torna a trazer mais esperança 

relativamente aos postos de trabalho, refletindo-se a partir de 2015 uma subida de 

números de empregos do setor. Isto deve-se ao crescimento e a resiliência que a ITV 

portuguesa percorreu, devido a isso a mão-de-obra voltou a ser necessária e irá sempre 

ser à medida que vão surgindo mais empresas do setor.  
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3. A Diferenciação da Oferta Portuguesa   

Os Casos do Portugal Sou Eu e Wines of Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Fashion From Portugal- Label com Origem do Produto” 

   

Página | 47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Fashion From Portugal- Label com Origem do Produto” 

   

Página | 48  

 

 

3.1  A Oferta Portuguesa no Mercado Externo 
 

O setor têxtil é um setor líder em Portugal mas a oferta de produtos portugueses não 

passa apenas pelo mercado interno. Portugal pode ser um país pequeno em termos 

geográficos, mas relativamente a produtos portugueses é sinónimo de excelente 

qualidade.  

O vinho, azulejos, azeite, enchidos, cortiça, etc, são dos produtos que mais  

reconhecimento apresentam quer internacional quer nacionalmente, tendo 

conquistado o mundo pelas suas características, história e particularidades. 

 Iniciativas como Portugal Sou Eu e Wines of Portugal fazem toda a diferença na 

valorização de cada produto fabricado, pois funcionam como uma linha condutora entre 

a oferta e o consumidor, facilitando assim o lado de quem compra e o lado de quem 

produz, ajudando-se mutuamente. 

Nos tópicos seguintes exemplificar-se-á como cada programa funciona.  

 

3.1.1 Portugal Sou Eu  
 

O Programa “Portugal Sou Eu” foi lançado pelo Governo, em dezembro de 2012, com a 

finalidade de dar a conhecer e valorizar a oferta nacional, melhorando assim a 

competitividade entre empresas portuguesas, a ajuda no equilíbrio da balança 

comercial, a criação de emprego no nosso país e consequentemente a contribuição para 

o crescimento da economia portuguesa. Essa valorização é feita através da atribuição 

do Selo “Portugal Sou Eu” que engloba todos os setores da economia portuguesa, 

produtos, serviços, artesanato e ao Estatuto Estabelecimento Aderente (atribuído a 

empresas do comércio a retalho e restauração). O Programa é do Ministério da 

Economia e dirigido, em particular, às PME’s nacionais.  
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A implementação do mesmo é da responsabilidade de organizações privadas, tais como 

a AEP, AIP, CAP, CCP, AHRESP, APED e o IAPMEI, coordenado pela AEP e cofinanciado 

pelo Programa Portugal 2020. 

O Programa tem como objetivos, para além dos citados 

anteriormente, estimular a mudança de atitude por parte 

dos consumidores e das empresas através do 

reconhecimento dos valores associados à origem dos 

produtos e assim incentivar a procura de produtos que 

contribuam para criar valor a Portugal. Aumentar a 

produção nacional dinamizando o mercado interno, e criar 

circunstâncias para o número de empresas que tenham 

potencial para exportar seja maior são também etapas a atingir.  

É importante salientar os benefícios ambientais que advêm da escolha de produtos que 

contêm o selo, pois a dependência de transportes dos produtos vai contra a diminuição 

da emissão de gazes que consequentemente afeta as questões ambientais.  

Tudo isto só é possível se houver uma confiança evidente no Programa, que é 

conseguida através da divulgação. Conceder oportunidades aos consumidores de uma 

escolha informada e estimular a produção nacional de bens e serviços, fazer chegar mais 

e melhor informação às pessoas é ideal para atrair o envolvimento da sociedade.  

Embora a maioria dos portugueses, aproximadamente 92%, considere que é importante 

ajudar a melhorar a economia real através da compra de produtos nacionais, apenas 

36,9% é que realmente se empenham em tentar comprar produtos de origem 

portuguesa. É cada vez mais importante consciencializar as pessoas sobre a origem dos 

produtos pelos quais optam na hora de escolher, e essa procura aumenta cada vez mais, 

pelo que este Programa facilita a escolha do consumidor nesse sentido.  

Para percebermos melhor a necessidade deste programa precisamos perceber quais são 

os hábitos de consumo dos portugueses, isto é, se realmente existe uma preocupação 

acrescida sobre onde os produtos são produzidos e quais são os tipos de produtos que 

procuram com marca portuguesa.  

 Figura 1: Portugal Sou Eu 
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De acordo com os produtos alimentares que abrigam o selo “Portugal Sou eu”, 94,6% 

de azeites e vinhos são os que têm maior procura e mais de 80% fazem parte das frutas, 

pão, doçaria, peixe, pastelaria, legumes, carne e queijos. É também interessante 

perceber qual a percentagem do grau de satisfação dos consumidores relativamente aos 

produtos nacionais, sendo que 92,8% está satisfeito (em 2017) e 50,8% tem a intenção 

de comprar (em 2017). Estes números são bastante elevados em relação ao ano de 2014, 

o que só revela que existe uma relação bastante positiva e promissora por parte das 

pessoas e que essa ligação tem tido uma ótima aceitação a ponto de haver uma intenção 

de continuar a comprar os produtos nacionais.  

Atualmente mais de 10.000 produtos estão designados com o selo Portugal Sou Eu, 

atribuídos principalmente ao setor da indústria alimentar e ao setor de bebidas, com 

aproximadamente 57%, seguido de outros sectores variados. Este Programa tem mais 

de 3.400 empresas nacionais inscritas no Portal, espalhadas por todo o país. 

Na perspetiva das empresas esta adesão ao programa traz benefícios, em outubro de 

2017, 78,4% das empresas que aderiram identificaram as seguintes vantagens: 

1. Evolução nas vendas; 

2. Maior visibilidade dos produtos; 

3. Maior valorização dos produtos nacionais; 

4. Melhor identificação dos produtos;  

Estas vantagens reforçam ainda mais a importância da participação das empresas no 

programa, sendo essencial apostar também na comunicação para haver uma maior 

transparência perante quem consome e quem adere. 

Portugal Sou Eu é sobretudo uma marca de sensibilização ao consumidor, que coloca 

em 1º lugar a construção do futuro de Portugal e convoca todos os portugueses a 

contribuir para o desenvolvimento do país. Não é coincidência que a representação 

gráfica do Programa tenha as cores da bandeira de Portugal, tornando-o assim mais 

representativo e com mais identidade. 
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3.1.2 Wines of Portugal 
 

Em 2008, por iniciativa do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) foi elaborado um estudo 

junto dos mercados dos Estados Unido e do Reino Unido, que permitiu constatar que 

Portugal apresentava uma imagem quase nula enquanto país produtor de vinho. Esta 

confirmação permitiu concluir que embora Portugal apresente uma produção de vinhos 

de excelência, a sua notoriedade no mercado encontrava-se baixa e aquém das 

expetativas. Neste sentido, em 2009, várias entidades do setor, nomeadamente o IVV, 

o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), a ViniPortugal, as Comissões Vitivinícolas 

Regionais (CVR), entre outras, começaram o processo de criação de uma marca global 

capaz de promover a notoriedade do país como produtos de vinhos de qualidade ímpar, 

gerando maior valor aos vinhos portugueses assim como, uma imagem da identidade e 

autenticidade do país.  

Neste sentido, a criação da marca global 

Wines of Portugal ocorre em 2010 com o 

principal objetivo de reforçar a 

competitividade do setor e o 

posicionamento dos vinhos portugueses nos 

mercados internacionais. De forma a 

operacionalizar as medidas e objetivos propostos foi definida uma comissão executiva, 

presidida por um representante da IVV, um representante da IVDP e um representante 

da ViniPortugal. Supletivamente, de forma a tornar mais coesa e eficiente esta 

operacionalização considerou-se essencial agregar outros membros à comissão 

executiva como um representante da Associação Nacional das Denominações de Origem 

Vitivinícola (ANDOVI) e um representante do Instituto do Vinho, Bordado e do 

Artesanato da Madeira (IVBAM). Das diversas funções ao encargo desta comissão 

destaca-se a definição dos princípios orientadores para a promoção da marca em 

articulação com os diferentes agentes que fazem promoção da marca com articulação 

com os diferentes agentes que fazem promoção com financiamento público e a 

 Figura 2: Wines of Portugal 
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definição da metodologia de avaliação e monitorização da iniciativa, pela observação 

dos efeitos da marca.   

A ViniPortugal, Associação Interprofissional para a Promoção dos Vinhos Portugueses, 

reconhecida pelo Despacho do Ministério da Agricultura, é a entidade gestora da Marca 

Wines of Portugal, sendo responsável por efetuar a gestão da base de dados e materiais 

a disponibilizar para os eventos, ao mesmo tempo que garante o acesso do público com 

custos baixos e a boa utilização dos recursos.  

Fundada em 1997 enquanto associação privada sem fins lucrativos, agrupa estruturas 

associativas e organizações de profissionais ligadas ao comércio ( Associação de Vinhos 

e Espirituosas de Portugal- ACIBEV e Associação Nacional dos Comerciantes de Vinhos e 

Bebidas Espirituosas-ANCEVE), à produção  (Federação Nacional de Viticultores 

Independentes de Portugal- FENAVI e Federação de Viticultores de Portugal- FEVOPOR), 

às cooperativas (Federação Nacional das Adegas Cooperativas de Portugal- 

FENADEGAS), aos destiladores, aos agricultores (Confederação dos Agricultores de 

Portugal- CAP) e à ANDOVI. 

Através da ViniPortugal, a marca Wines of Portugal, está presente de forma consistente 

em 4 continentes e 14 mercados estratégicos. Com um investimento anual entre 6 e 7 

milhões de euros, realiza anualmente mais de 100 ações de promoção dos vinhos 

portugueses, envolvendo mais de 370 agentes económicos nacionais.  

A marca Vinhos de Portugal ou Wines of Portugal é uma marca coletiva e instrumento 

de comunicação dos vinhos portugueses pelo mundo. Num exercício coletivo liderado 

pelo IVV, para os trabalhos para a criação da marca Vinhos de Portugal tiveram início 

em 2008 tendo culminado, com sucesso em 2010, e tendo como principal objetivo 

promover a imagem dos vinhos portugueses nos diversos mercados internacionais. 

Assim, os objetivos delineados pela marca visam desenvolver e executar estratégias tão 

inovadoras e relevantes, que posicionem Portugal como o próximo “hot spot” da cena 

internacional de vinhos a 3 anos, realizando esforços no sentido de inserir e consolidar 

a marca em 10 mercados estratégicos.  

Neste sentido, a estratégia para a Wines of Portugal passa por posicionar a marca e o 

setor de vinhos português como uma proposta de valor distintiva, dirigida a segmentos 



 “Fashion From Portugal- Label com Origem do Produto” 

   

Página | 53  

 

específicos de consumidores de vinho, que valorizem o produto e estejam dispostos a 

pagar um preço premium pela diferença, com uma comunicação mais direcionada e 

próxima, com uma oferta de produto a preços competitivos, mas em price points 

crescentemente superiores, privilegiando canais de distribuição onde a diferença seja 

valorizada (lojas de especialidade, garrafeiras, pequenas cadeias de supermercados com 

posicionamento premium, restaurantes, bares, clubes de vinho, etc.).  

Supletivamente, esta estratégia deverá conviver com ações que permitam um rápido 

aumento da distribuição, espaço de prateleira e visibilidade a nível regional, 

particularmente junto das cadeias regionais, e a exploração oportunista de canais de 

distribuição, espaço de prateleira e visibilidade a nível regional, particularmente junto 

de cadeias regionais, e a exploração oportunista de canais de distribuição nacionais de 

massas onde surja a oportunidade e interesse de realizar promoções de vinhos 

portugueses para apoio à distribuição de produtores com capacidade de seguir uma 

estratégia de volume.  

A Wines of Portugal pode ser utilizada por qualquer entidade cuja atividade se relacione 

com os vinhos portugueses, tais como operadores, uma organização associativa de 

âmbito regional ou nacional na área da promoção de vinhos portugueses ou que seja 

autorizada pela comissão executiva da marca caso as atribuições, objetivos ou ações 

assim como o justifique e apenas para vinhos de uvas produzidas e vinificadas em 

Portugal e que sejam DOC (Denominação de Origem Controlada) , IG (Indicação 

Geográfica), vinhos com indicação de casta e/ou colheita ou vinhos produzidos por 

entidades cujo Sistema de Gestão de Qualidade se encontre certificado e acreditado 

pelas Normas em vigor.  

A marca é de utilização facultativa e requer o cumprimento de regras definidas no 

manual de utilização prática da marca para que sejam cumpridos os objetivos para 

benefício de todo o setor vitivinícola português. A identidade dos vinhos portugueses 

conforme a plataforma da Wines of Portugal é exposta pela distinção e complexidade, 

pela criação de vinhos com uma expressão organolética muito própria e diferente, pela 

variedade de castas e pela sua evolução e adaptação aos solos.  



 “Fashion From Portugal- Label com Origem do Produto” 

   

Página | 54  

 

Num trabalho apresentado pelo IVV em 2017, constata-se que a utilização da marca 

Wines of Portugal é relativamente baixa na maioria dos vinhos das regiões portuguesas. 

Num total de 1 037 vinhos analisados, a presença da marca na rotulagem apenas ocorre 

em 274 dos vinhos, representando 26%, na sua maioria nas regiões de Trás-os-Montes, 

Tejo e Algarve. No Alentejo apenas 38% dos rótulos dos vinhos integram no rótulo o 

logotipo da marca.  

Supletivamente, é importante realçar as motivações que levam as empresas a aderir à 

marca Wines of Portugal. Assim, as principais motivações apresentadas têm a ver com 

a aquisição de informação sobre o mercado, suporte financeiro, contactos comerciais e 

a procura de novos parceiros de negócios. Cumulativamente, enunciam-se motivos 

relacionados com a facilidade em comunicar de forma mais intensiva com uma marca 

global do que com marcas próprias, pela transversalidade a todos os produtos que a 

marca apresenta, pelo apoio das principais entidades do setor na gestão da imagem 

externa da marca e pela visibilidade e notoriedade que a marca agrega às próprias 

marcas dos produtores.  

Neste sentido, assume-se que a marca Wines of Portugal é uma marca com especial 

relevância para as empresas, na medida em que se apresenta como um fio condutor de 

entrada em mercados internacionais. A marca é um elemento caracterizador da 

qualidade dos vinhos das entidades que a utilizem e, em simultâneo, é um 

impulsionador do tecido empresarial português com atividade vitivinícola em novos 

mercados, caracterizando a autenticidade e tipicidade dos vinhos portugueses.  
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4. A Certificação em Portugal 
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4.1 A Importância da Certificação  

 

A globalização, caracterizada pela massificação e automatização industrial e pelo 

crescimento da atividade económica, é responsável pela constante mudança dos 

mercados. A abertura das barreiras à informação, sobretudo pelo desenvolvimento das 

novas tecnologias, veio impulsionar mudanças estratégicas e uma orientação do 

pensamento empresarial à escala global.  

Com esta mudança económica surgiram novos conceitos para se pôr em prática no seio 

empresarial e que ditam a continuidade e a entrada das empresas em novos mercados, 

dos quais a produtividade, qualidade, inovação e competitividade. A procura constante 

para incrementar e aperfeiçoar estes conceitos colocou novos desafios de gestão às 

empresas, com o intuito de promover melhorias nos produtos e serviços oferecidos aos 

clientes e introduzir inovações na procura de novas oportunidades no mercado. A 

competitividade deixou de ser encarada pela prática de preços baixos, para assentar no 

fator qualidade e conformidade, onde os produtos estão de acordo com o que os 

consumidores desejam e necessitam para o alcance das suas necessidades.  

Assim, num mercado cada vez mais competitivo e em constante mutação é plausível 

que as empresas procurem, assiduamente, alternativas e ferramentas para se tornarem 

mais competitivas e diferenciadoras dos seus concorrentes. Por conseguinte, a 

certificação de produtos e/ou serviços tem ganho relevância no mercado, assumindo-se 

como um fator de distinção e notoriedade no mercado global para as entidades que a 

ela recorrem.  

A atividade de acreditação consiste na avaliação e reconhecimento da competência 

técnica das entidades para efetuar atividades específicas de avaliação da conformidade, 

estando sujeitas à legislação comunitária que obriga a um funcionamento harmonizado, 

verificado através de um sistema de avaliação. Por conseguinte, a certificação de 

produtos e/ou serviços é a atestação dada por um Organismo de Certificação, com base 

numa decisão decorrente de uma análise que comprova se a conformidade de um 

produto face aos requisitos especificados foi demonstrada. Este processo é voluntário, 
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podendo recorrer ao mesmo qualquer entidade, independentemente do seu estatuto 

ou domínio de atividade. Contudo, ressalva-se, que em determinadas situações a 

avaliação da conformidade é legalmente ou contratualmente exigida, de forma a 

garantir a segurança e qualidade de um determinado produto e/ou serviço.  

Para efetuar a certificação de produtos podem ser utilizados vários sistemas de 

certificação, conforme definidos pela ISO e IEC. 

Fundada em 1947 na Suíça, a ISO, 

International Organization for 

Standardization, é uma organização não 

governamental criada a partir da união da 

International Federation of the National 

Standardizing Associations (ISA) e a 

United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC). Formada por diversas 

entidades em vários países do mundo, a ISO realiza o trabalho de definir, divulgar e 

aprovar normas técnicas, conciliando três tipos de classificação nomeadamente, normas 

técnicas, classificações e normas de procedimento, com o principal intuito de fornecer 

um conjunto de requisitos que, devidamente implementados, garantem mais confiança 

e qualidade dos produtos e/ou serviços prestados pelas entidades.  

As Normas ISO são delineadas através de um consenso mundial com o intuito de criar 

um padrão global de qualidade para produtos e serviços, formando um sistema de 

gestão de qualidade aplicável a qualquer organização, independentemente, da sua 

forma jurídica ou dimensão. As mesmas não apresentam carácter imutável pelo que 

devem ser revistas e analisadas, pelo menos, uma vez em cada cinco anos.  

A ISO é formada por representantes dos países membros sendo que, em Portugal, o 

Instituto Português de Qualidade (IPQ) é a entidade responsável por representar o país 

perante a Organização assim como, é responsável pela medição e avaliação que 

assegurem que as normas são implementadas de forma correta e rigorosa.  

O IPQ é um instituto público, criado através do Decreto-Lei n.º 183/86, de 12 de julho, 

com o objetivo de assegurar a procura da qualidade de produtos e serviços para o 

aumento da qualidade de vida dos cidadãos, aumento da competitividade das atividades 

 Figura 3: ISO- International Organization for 

Standardization 
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económicas num contexto de progressiva liberdade de circulação de bens. Assim, o 

Instituto tem por missão a coordenação do Sistema Português da Qualidade (SPQ) e de 

outros sistemas de qualificação regulamentar que lhe forem conferidas por lei, a 

promoção e a coordenação de atividades que visem contribuir para demonstrar a 

credibilidade da ação dos agentes económicos, bem como o desenvolvimento das 

atividades necessárias à sua função de laboratório nacional de metrologia.  

Enquanto Organismo Nacional Coordenador do SPQ, são atribuições do IPQ a gestão, 

coordenação e desenvolvimento do Sistema Português de Qualidade, numa perspetiva 

de integração de todas as componentes relevantes para a melhoria da qualidade de 

produtos, de serviços e de sistemas da qualidade e da qualificação de pessoas. 

Cumulativamente, enquanto Instituição Nacional de Metrologia, tem ainda por 

competência a promoção e elaboração das normas portuguesas, garantindo a coerência 

e atualidade do normativo nacional e a promoção do ajustamento da legislação nacional 

sobre produtos às normas da União Europeia. 

No que concerne ao IEC, International 

Electrotechinal Commission, fundada em 

1906, é a organização líder mundial para a 

preparação e publicação de Normas 

Internacionais para todas as tecnologias 

elétricas, eletrónicas e afins. Todos os 

Padrões Internacionais da IEC são 

baseados em consenso e representam as necessidades das principais partes 

interessadas de todas as nações que participam do trabalho desenvolvido.  

A IEC já publicou mais de 10.000 normas técnicas internacionais para todas as áreas da 

tecnologia relacionadas com a eletrotécnica e a eletrónica, juntando mais de 20.000 

especialistas de 170 países, representantes das áreas da indústria, universidades, 

laboratórios de pesquisa e de ensaios, organismos de certificação e entidades 

governamentais.  

 Figura 4: International Electrotechnical Commission 
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A Organização possui, ainda, quatro sistemas internacionais de avaliação da 

conformidade (IECEE, IECEx, IECQ e IECTR), pelos quais já foram emitidos mais de 1 

milhão de certificados, todos baseados, exclusivamente, em normas internacionais.  

Assim, as demais normas internacionais são reconhecidas pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC) como a base para o comércio internacional e o atendimento a uma 

norma internacional que estabeleça as melhores condições para ultrapassar eventuais 

barreiras técnicas, reconhecendo-se a importância de participar ativamente no processo 

de normalização internacional.  

Nos países europeus menos de 5% das normas adotadas anualmente são do âmbito 

nacional e os outros 95% correspondem à adoção como normas nacionais de normas 

europeias baseadas nas normas internacionais da ISO e da IEC. Estes indicadores 

espelham a crescente intenção de adotar normas técnicas internacionais como 

instrumentos preponderantes para alcançar e/ou incrementar a notoriedade e 

competitividade internacional.  

A certificação assume-se, deste modo, como uma ferramenta fundamental para as 

organizações que almejam alcançar prestígio no cenário nacional e internacional, 

apresentando-se como uma medida de inovação para as empresas que gera vantagens 

competitivas e a criação de valor mensurável em produtos e serviços.  

No que respeita à entidade que recebe a certificação evidenciam-se, de forma 

inequívoca, a qualidade do seu produto e/ou serviço e respetivo sistema de garantia e 

controlo de produção, permitindo à mesma diferenciar-se da concorrência pela 

qualidade, reduzir os custos com não conformidade e reclamações (que por inerência 

aumentam a satisfação do cliente e potenciam a sua fidelização), associar a imagem de 

marca da empresa a um símbolo de certificação que evidencia o cumprimento de 

requisitos regulamentares e aceder a novos mercados internacionais.  

Desta feita, assume-se que as motivações que levam as empresas a certificar-se derivam 

de intenções internas e externas. A nível interno enaltecem-se os desígnios que 

premeiam a gestão de um modelo de negócio mais eficaz e sustentável uma vez que, 

como referido anteriormente, a certificação apresenta vantagens na redução de custos 
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com não conformidades e reclamações que, ao mesmo tempo aumentam a satisfação 

do cliente e potenciam a sua fidelização, consolidando e incrementando o leque de 

clientes que a entidade possui. Por conseguinte, aumenta-se a produção de produtos 

ou a prestação de serviços de forma a que a oferta da empresa acompanhe a procura 

dos clientes e, em simultâneo, alcançam-se rácios económico-financeiros mais 

favoráveis e lucrativos para as empresas. Por outro lado, a nível externo é possível criar 

uma imagem de marca mais coesa e competitiva, pela diferenciação de produtos e/ou 

serviços com distinta qualidade. A visibilidade e credibilidade que se associa a uma 

imagem de marca são fatores cada vez mais presentes no quotidiano das empresas e 

dos seus clientes, traduzindo-se na identidade e autenticidade de uma empresa. Estes 

apresentam diversas vantagens para as empresas, agregando valor aos produtos, 

criando confiança no cliente/consumidor, estimulando investimentos e promovendo a 

motivação dentro da própria organização. Todavia, a imagem de marca é algo 

incontrolável pela empresa, embora seja a mesma responsável pela criação desta 

imagem. A imagem de marca corresponde à interação entre a marca e os consumidores 

alvo e resulta da perceção do mercado, podendo, no entanto, ser potenciada a sua 

aceitação por uma forte estratégia de marketing e comunicação. Assume-se, assim, que 

a imagem de marca é um elemento intangível que espelha diferentes vantagens pela 

capitalização de valor aos produtos e/ou serviços, assumindo-se como parte integrante 

e também estratégica do capital intelectual das organizações.  

No âmbito do principal setor de atividade da ATP considera-se fundamental realçar a 

especial importância que a certificação de produtos e/ou serviços desempenha na ITV 

portuguesa. 

A ITV portuguesa é, de forma inquestionável, um dos maiores motores da economia 

portuguesa e que tem vindo a espelhar crescimentos nos diferentes indicadores 

económico-financeiros ao longo dos últimos anos. Reconhecendo o crescimento que 

esta indústria tem vindo a alcançar, é necessário estar consciente da necessidade de 

continuar a trabalhar para a sustentação de negócios e rentabilidade das empresas, 

através da renovação de processos, qualificação de ativos e produtos e a conquista de 

novos mercados. Estes objetivos devem ser fundamentados pelos princípios da 

inovação, sustentabilidade, economia circular e indústria 4.0 assim como, pela aposta 
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em formação e marcas de identidade nacional, com o intuito de continuar a fortalecer 

e preparar a ITV para as surpresas que a economia mundial costuma proporcionar de 

forma cíclica e para as quais nem sempre estamos devidamente preparados.  

O tecido empresarial da ITV portuguesa é caracterizado pela confeção de produtos e 

serviços de qualidade, sem, no entanto, apresentarem a competitividade e 

diferenciação esperada, muito devido à sua dependência dos principais mercados 

internacionais exportadores e importadores. Neste sentido, a certificação de produtos 

e/ou serviços e a imagem de marca que se associa aos mesmos assume-se como um 

potenciador do crescimento da notoriedade dos produtos da ITV nos mercados 

internacionais assim como, um elemento de identidade e autenticidade portuguesa.  

Em suma, é fundamental que as entidades privilegiem processos de certificação 

baseados em normas internacionais uma vez que, só assim, será possível que os 

produtos e /ou processos sejam reconhecidos no âmbito nacional e internacional, 

incrementando a sua notoriedade e crescimento no mercado global e, por conseguinte, 

a imagem de um tecido empresarial português mais competitivo e interligado.  

 

4.2 Principais Empresas Certificadoras 

 

Um organismo de certificação ou entidade certificadora é uma entidade independente, 

legalmente constituída e habilitada para realizar atividades de certificação de produtos, 

serviços, sistemas de gestão entre outros. A acreditação destas entidades é conferida 

por organismos acreditados independentes, os quais têm permissão para reconhecer a 

competência técnica daquela entidade, num dado âmbito e de acordo com os 

referenciais internacionais. Em Portugal, e desde 2004, as funções de um organismo 

nacional de acreditação encontram-se atribuídas ao Instituto Português de Acreditação 

(IPAC).  

Cada Estado Membro da União Europeia (UE) designou um único organismo nacional de 

acreditação, tendo em Portugal essa missão sido atribuída ao IPAC, conforme disposto 

no Decreto Lei nº 23/2011, de 11 de fevereiro. O IPAC é, assim, o organismo que em 
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Portugal responde ao Regulamento nº. 765/2008, o qual contém diversas disposições 

quer para o país, quer para o IPAC, tendo sido notificado em consonância pelo Governo 

à Comissão Europeia e à European Cooperation for Accreditation (EA).  

O IPAC é dirigido por um Conselho Diretivo e possui uma organização simplificada em 

que os serviços de apoio, nomeadamente serviços financeiros, de informática, de 

recursos humanos e logísticos, são subcontratados externamente. Para o 

desenvolvimento das suas atividades de acreditação, o IPAC possui diversas comissões 

técnicas em que interage com as partes interessadas e recorre a uma bolsa de 

avaliadores e peritos externos. Possui ainda uma Comissão Consultiva representativa 

das várias partes interessadas na atividade de acreditação e que supervisiona a 

imparcialidade da sua atuação, assim como providencia orientação estratégica. 

Ressalva-se que, embora a sua área de intervenção abranja praticamente todos os 

setores de governação, o IPAC atua sob a supervisão do Ministro responsável pela 

economia.  

No âmbito do setor de atividade da ATP considera-se relevante realçar as empresas de 

certificação no âmbito da indústria têxtil e do vestuário.  Neste sentido, de acordo com 

o IPAC, existem quatro empresas de certificação, das quais: Empresa Internacional de 

Cerificação (EIC); Adere-Certifica, Lda; Associação Portuguesa dos Industriais de 

Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus sucedâneos (APICCAPS); e CITEVE. 

Realça-se a entidade CITEVE como entidade certificadora e como já parceira da ATP, 

funcionando como um ponto de partida ou fio condutor relevante para a autenticação 

da ATP como Entidade de Certificação.  Na figura 5 podem observar-se os demais 

organismos de certificação de acordo com os dados do IPAC. 

 

 

Figura 5: Organismos de Certificação de Produtos Têxteis, Fonte: IPAC 
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A EIC foi constituída em 2000 e resultou da junção de entidades reconhecidas de 

diversos setores e pessoas individuais com larga experiência na atividade de certificação 

em Portugal e na Europa. Desde cedo apresentou uma elevada aceitação no mercado 

nacional, sendo que desde 2001 é acreditada para a certificação de sistemas de gestão 

de qualidade, produtos e serviços. Com o principal objetivo de acompanhar os seus 

clientes e as suas necessidades, quer pela ampliação dos serviços de certificação 

acreditada quer pelo aumento dos países onde atua, a EIC apresenta-se como uma 

entidade de sucesso e elevado notoriedade, no mercado nacional e internacional, 

pautada pelo rigor e credibilidade que a atividade de certificação exige. Em 2004, a EIC 

tornou-se um organismo notificado pela Comissão Europeia para a avaliação e 

verificação da regularidade do desempenho dos produtos de construção, passando a 

deter o poder de emitir certificados de conformidade do Controlo de produção em 

Fábrica de várias famílias de produtos. Assim, a EIC procura, de forma assídua, novos 

processos e ferramentas, apresentando soluções de certificação baseados nos estudos 

e inovações mais recentes do mercado, objetivando apresentar-se no mercado global 

como uma empresa dinâmica, de confiança e fiabilidade irrepreensíveis.  

A Adere-Certifica surge como a entidade promotora da certificação de produtos 

artesanais tradicionais, sinónimo da garantia da qualidade e autenticidade da produção. 

A Adere-Certifica como organismo de certificação, manifesta o compromisso de 

contribuir para a difusão e dignificação das tradições portuguesas e para uma maior 

satisfação de todas as partes interessadas (consumidores, clientes, instituições e 

agentes económicos relacionados com a atividade, entre outros) através do seu 

organismo de certificação. Neste sentido, a empresa assume-se como um importante 

segmento das produções artesanais portuguesas, constituindo dessa forma uma 

premissa para a sua qualificação e reconhecimento, atuando em diferentes vertentes 

nomeadamente: 

i. Certificação e Qualificação do Artesanato e dos Produtos Regionais, atuando de 

forma independente e imparcial; 

ii. Reconhecimento dos Artesãos e Qualificação das Microempresas de Artes e 

Ofícios Tradicionais, com vista à promoção da competitividade do setor a nível 

nacional; 
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iii. Satisfação das expetativas e necessidades dos seus clientes do esquema de 

certificação; 

iv. Cumprimento dos requisitos que garantem a autenticidade do produto; 

v. Promoção da melhoria contínua através de avaliação permanente do 

desempenho dos objetivos estabelecidos pela organização.  

A APICCAPS é uma associação empresarial de âmbito nacional com sede no Porto, 

fundada em 1975 e que representa diversos setores de atividade como, indústria do 

calçado, indústria de componentes de calçado, indústria de artigos de pele e indústria e 

comércio de equipamentos para os demais setores referidos. A Associação conta 

também com a participação, como membros contribuintes, de empresas cuja atividade 

esta relacionada com os setores que representa conseguindo, deste modo, atuar em 

diferentes áreas tais como: internacionalização; estudos, projetos e consultadoria; 

assistência técnica; informação e formação; contratação coletiva; tecnologia, qualidade 

e ambiente; inovação; e propriedade industrial e desenvolvimento sustentado. Assim, a 

sua principal missão é a de promover o desenvolvimento sustentado dos setores e 

empresas que representa.  

Por fim, o CITEVE é um Centro Tecnológico e uma organização privada sem fins 

lucrativos, sediado em Vila Nova de Famalicão e com delegações comerciais no Brasil, 

Tunísia, Argentina, Paquistão, Chile e México, disponibilizando às empresas do Setor 

Têxtil e do Vestuário, principalmente Pequenas e Médias Empresas (PME), um portefólio 

de serviços que inclui ensaios laboratoriais, certificação de produtos, consultoria técnica 

e tecnológica, I&D e Inovação, formação, moda e design. Como organização de 

referência no panorama nacional e europeu, em matéria de promoção da inovação e 

desenvolvimento da Indústria Têxtil e do Vestuário, a missão do CITEVE é apoiar o 

desenvolvimento das capacidades técnicas e tecnológicas das indústrias têxtil e do 

vestuário, através do fomento e da difusão da inovação, da promoção da melhoria da 

qualidade e do suporte instrumental à definição de políticas industriais para o setor. 

Ativo desde 1989, o CITEVE é participado por empresas (630), na sua maioria PME com 

base na região Norte de Portugal. Com uma relação muito estreita com as empresas e 

um conhecimento profundo da realidade e do desempenho do setor, o CITEVE também 

desempenha um papel importante na definição e implementação de políticas públicas. 
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Para além de ser um prestador de serviços para as empresas e uma organização de apoio 

com um papel ativo na promoção do conhecimento e informação para o setor, o CITEVE 

posiciona-se estrategicamente entre a academia (universidades) e as empresas.  

Por fim, é importante realçar a importância do CITEVE, como parceiro da ATP, para o 

processo de acreditação da ATP com entidade certificadora da Indústria Têxtil e do 

Vestuário. A parceria já desenvolvida por estas duas entidades apresenta-se como um 

fio condutor para todo o processo de acreditação que se avizinha, funcionando como 

um potenciador para o desenvolvimento de redes de parcerias entre a ATP e o IPAC.  

 

4.3  Os Procedimentos para a Criação de um Certificado 
 

Uma certificação é atribuída por uma terceira parte, a entidade certificadora, e atua 

como um potenciador do aumento da notoriedade, promovendo assim a 

competitividade das PME’s através do aumento da produtividade, flexibilidade, 

capacidade de resposta e presença ativa no mercado global. É um meio que permite 

demonstrar confiança e segurança perante terceiros.  

Os clientes cada vez mais exigem um melhor produto e/ou serviço que faz com que se 

relacionem apenas com empresas certificadas, é também uma forma de as organizações 

usarem a certificação como ferramenta de marketing e utilizá-la como forma de venda. 

O que só demonstra que a certificação é uma mais valia para qualquer empresa, pois 

assegura todas as exigências necessárias que um produto precisa cumprir.  

Com a oferta dos produtos portugueses cada vez mais evidenciados, é inevitável que 

haja uma maior procura por esses mesmo produtos e uma curiosidade sobre o seu 

processo, o que leva a um crescimento nas compras em produtos nacionais.  

O Fashion From Portugal tem o intuito de conceder aos seus clientes essa mesma 

informação, mas no âmbito do setor têxtil. Pelo que é fundamental que neste processo 

sejam permitidas apenas empresas portuguesas, cujo seu produto é fabricado ou 

desenhado em Portugal.  
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Com esta iniciativa os produtos nacionais terão um maior reconhecimento, uma maior 

notoriedade e uma maior informação sobre a sua origem, o que consequentemente 

origina a dinamização do setor e impulsiona o mercado para investimentos e para 

possíveis acordos de negócio.  

 

4.3.1 Exemplo de Certificação  
 

Antes de mais, é importante perceber como será feita a certificação. No caso da 

ModaEspaña, o qual será melhor analisado em capítulo próprio, foi criado um Comité 

da Marca ModaEsapaña cujo objetivo é delinear todos os requisitos que são necessários 

para as empresas aderirem à marca, e isso é feito através de empresários e técnicos 

peritos no setor que sejam capazes de avaliar os produtos e as empresas. Aqui em 

Portugal não será diferente, pois é necessário que esse estudo seja executado, para que 

todos os processos da atividade da empresa sejam seguidos e controlados para assim 

haver uma conformidade em relação às normas definidas, e que por fim seja então 

aprovada a certificação. Pelo que é sugerido que haja uma criação de uma Comissão que 

se dedique inteiramente à certificação dos produtos que surgirão através da Label de 

Origem do Produto.  

Nesse caso, talvez seja significativo ser feita uma acreditação dessa Comissão, visto que 

a certificação poderá ser arquitetada por uma Organização gerada pela própria ATP e 

não por uma entidade certificadora. A acreditação vai ajudar a que haja uma segurança 

maior nos cumprimentos dos requisitos necessários para a finalidade, e vai reconhecer 

a Comissão como uma entidade que tem competências técnicas para efetuar as 

atividades específicas de avaliação de conformidade através de normas internacionais 

confirmando assim a fiabilidade dos resultados.  

É de ressalvar que a acreditação não é obrigatória, ou seja, é de natureza voluntária e 

só se aplica às entidades. Este processo contém várias fases, desde a apresentação da 

candidatura, a sua análise, a avaliação e à nomeação da equipa de acreditação, após 

essa avaliação é enviado um relatório reconhecendo os defeitos que podem corrigidos 

para assim provar o cumprimento das normas de acreditação. Posto isto a entidade dará 

uma resposta a equipa de acreditação, estudará essa mesma resposta e segue-se a 
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análise de todo o procedimento, para finalizar é então tomada uma decisão pelo IPAC.  

A execução desse processo pode demorar entre 3 e 12 meses (dependendo da 

preparação do candidato) e não tem uma data de validade, enquanto que a entidade 

cumprir os requisitos necessários o certificado de acreditação é valido indefinidamente.  

A acreditação tem objetivos delineados, que se verificam na figura seguinte: 

 

 

Figura 6: Objetivos da Acreditação 

 

No seguimento da certificação, é relevante haver uma distinção além da própria 

fabricação pois, nem todas as produções da ITV são totalmente feitas em Portugal e para 

que as empresas que produzem totalmente em Portugal não sejam prejudicadas é 

proposto que haja uma diferenciação entre as empresas que contribuem para a 

economia e moda em Portugal através de diferentes áreas funcionais, é também 

recomendando premiar aquelas marcas cuja produção é feita 100% em Portugal.  

No seguimento dos processos necessários para a certificação, a Comissão tem de 

delinear os procedimentos a serem cumpridos, são então propostos dois tipos de 

reconhecimentos:  

• Desenhado em Portugal: São os produtos que ajudam a fortalecer a ITV 

portuguesa, em diferentes áreas (com a exceção da manufatura); 
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• Fabricado em Portugal: Para além de fortalecer a ITV portuguesa, os produtos 

são fabricados inteiramente em Portugal;  

E para haver estas distinções os critérios básicos para uma adesão, são os seguintes: 

• Origem: É importante perceber se é um produto de uma marca de origem e sede 

em Portugal; 

• Atividade: A marca tem de estar associada ao setor da moda e especificar em 

qual; 

• Fiscalidade: A empresa tem de ter morada fiscal em Portugal; 

Se estes fatores forem seguidos, passa-se para o seguinte passo: 

• Fabricação: É necessário analisar se todos os produtos são inteiramente 

fabricados em Portugal, isto é: 

1. Feito em Portugal;  

2. Desenhado em Portugal; 

Após haver uma auditoria, todas estas normas a seguir são validadas através de um 

contrato a assinar pelas partes participantes. Esse mesmo contrato irá permitir o uso da 

marca Fashion From Portugal por terceiros, detalhando assim todos os requisitos e 

obrigações que devem seguir quer seja por pessoas singulares ou marcas autorizadas 

e/ou produtos para os quais essa autorização é feita. 

Esse contrato proporciona às marcas e aos consumidores uma transparência 

relativamente ao produto, uma exigência no cumprimento dos critérios, que são feitas 

pelas auditorias, um uso correto da marca a todos os níveis e à proteção e preservação 

do significado da Fashion From Portugal. 

Com o objetivo de dar a conhecer a origem dos produtos portugueses e de os 

distinguirem e identificarem, estes reconhecimentos serão implementados em 

etiquetas, que podem ser:  

1. Etiqueta dourada: Especifica onde é fabricado o produto, neste caso, Portugal; 

2. Etiqueta prateada: Informa-nos onde é desenhado o produto, neste caso, 

Portugal; 
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De uma forma mais sucinta e estruturada, a certificação passa pelas seguintes etapas:  

 

Adesão
• Cliente entra em contacto com a entidade certificadora

Formulário
• A entidade certificadora envia o formulário de adesão para o cliente

Análise

• Existe uma analíse do formulário para tentar perceber se estão reunidos todos os 
requesitos necessários 

Avaliação

• A entidade pede elementos adicionais (por exemplo, amostras dos produtos, testes 
laboratorias, etc) para uma avaliação pormenorizada

Auditoria
• É realizada uma auditoria local ao processo e ao produto 

Contrato

• No caso de não haver nenhuma anomalia é apresentado um contrato que visa a correta 
utilização da Marca

Concessão
• Após estar tudo em conformidade emite-se o certificado

Acompanh
amento

• É fundamental um acompanhamento anual através de auditorias, sem aviso prévio. 
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A figura anterior explica de forma resumida como se processa uma certificação, e todos 

os processos pelos quais é necessário passar.  

Após a certificação estar feita, é necessário preencher os formulários que a entidade 

certificadora implementou. Depois do preenchimento essa entidade analisa e avalia os 

formulários e com base neles pede elementos adicionais, tais como, amostras de 

produtos, testes laboratoriais, etc. Com a finalidade de não haver incumprimentos nas 

normas a seguir, é fundamental que haja uma auditoria ao local, sem aviso prévio, para 

acompanhar e analisar o processo produtivo e consequentemente o produto 

 

4.3.2 Apresentação de Documentação  
 

Para o processamento da certificação é necessário o envio, pela parte do requerente, 

da documentação essencial, que recomendavelmente poderá ser a seguinte: 

✓ Formulário de adesão, fornecido pela entidade certificadora (Fabricado em 

Portugal e/ou Desenhado em Portugal); 

✓ Organograma da empresa, para tentar perceber a organização das suas 

atividades e a estrutura que têm relativamente ao setor; 

✓ Documentação relativamente ao produto(os) a certificar (como é feito, onde é 

feito, que material utiliza, etc); 

✓ Fluxograma das principais fases de fabrico, com indicações onde são realizadas 

ações de controlo; 

✓ Documento comprovativo do registo nacional da marca; 

 

4.3.3 Encargos Financeiros  
 

Os custos relativamente à certificação podem ser calculados tendo em conta as 

atividades que poderão surgir em consequência de uma certificação que, 

sugestivamente, englobam: 

✓ Abertura e análise do processo; 

✓ Auditorias e outros controlos adicionais; 
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✓ Avaliação das amostras;  

✓ Acompanhamento da certificação. 

Todos estes gastos são faturados pela identidade certificadora, diretamente ao 

requerente da certificação ou a qualquer outro representante devidamente autorizado 

para tal. 

 

4.3.4 Validade do Certificado  
 

A validade de um certificado é um fator importante para garantir a conformidade das 

adesões feitas, normalmente a validade depende do tipo de certificado que se obtém, 

neste caso o ideal seria uma validação anual, com visitas periódicas. 

Caso não se verifique o continuamento do cumprimento das obrigações e dos requisitos 

especificados na adesão, a validade do certificado cessa automaticamente.  

 

4.3.5 Formulário de Adesão  
 

Os formulários têm o intuito de estabelecer as normas de funcionamento da 

certificação, sendo detalhado todos os requisitos necessários que estão relacionados 

com o produto. Neste caso, existem duas sugestões de formulários, um referente à 

certificação de produtos desenhados em Portugal e outro referente à certificação de 

produtos fabricados em Portugal, é recomendável que este processo de candidatura 

seja totalmente gratuito, podendo assim candidatar-se qualquer entidade ou empresa 

que estabeleça as exigências pedidas.  

Em todos os formulários é importante assinar as obrigações às quais todas as empresas 

que aderirem têm de concordar, pelo que é sugerido que sejam as seguintes: 
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Obrigações: 

 

1. Usar a marca, única e exclusivamente para identificar a origem nacional 

portuguesa do design dos seus produtos, e para a promoção desses produtos. 

2. Cumprir com as exigências de certificação e fornecer toda a informação 

necessária para a avaliação dos produtos a certificar, bem como permitir o acesso 

a todas as áreas e registos que eventualmente sejam necessários para fim de uma 

análise; 

3. Não colocar as etiquetas de produto certificado permitidas pela Comissão, em 

produtos que não estejam autorizados e que não se enquadrem nos parâmetros 

dos produtos que submeteram à avaliação, assegurando assim que não sejam 

utilizadas de forma indevida; 

4. Informar a Comissão sempre que exista qualquer tipo de alteração feita ao 

produto ou relativamente ao processo de fabrico, que possam afetar as condições 

da certificação; 

5. Realizar o pagamento de uma taxa de inscrição. Para aquelas empresas que fazem 

parte de alguma Associação que compõem a Confederação a taxa pode ter uma 

redução no seu valor; 

6. Realizar o pagamento de uma quota anual. Para aquelas empresas que fazem 

parte de alguma das Associações que compõem a Confederação este pagamento 

poderá apresentar uma redução no seu valor; 

7. Caso a empresa esteja autorizada a utilizar os dois modelos de etiquetas, a taxa 

tanto de inscrição como anual será única, ou seja, o valor não será duplicado. 

8. No caso de se verificar situações que não cumprem com o especificado no 

presente artigo, a entidade certificadora tem o direito de suspender ou revogar a 

certificação, sem que o requerente tenha direito a qualquer reembolso. 

9.  Não é permitida a utilização da etiqueta nos produtos, em situações de 

suspensão ou anulação. 

10.  Etiquetas: Dos dois modelos de etiquetas existem 3 formatos de diferentes 

tamanhos, em função do produto ao qual se vai identificar: 
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Tamanho Medidas Preço 

Grande 50 × 100 mm __,__ € 

Média 30,015 × 60,249 mm __,__ € 

Pequena 15,282 × 49,919 mm __,__ € 

Adesivo 16,00 × 32,00 mm __,__ € 
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Formulário de adesão Produzido em Portugal: 

 

Produzido em Portugal  

 

 

 

 

 

 

Solicitação de adesão da marca 

Fashion From Portugal 
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Produzido em Portugal  

 

Dados sobre a atividade 

 

Empresa 

Participante 
 

Data de 

inscrição do 

registo 

comercial 

 

NIF  

Morada 

fiscal 
 

Tel.  

E-mail  

Web  

Pertence à 

associação  
 

 

 

Identificação do requerente 

 

Nome  

Telf.  

B.I/C.C  

E-mail  
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Dados do Produto 

 

 
Produto(s) que fabrica 

 

Marca(s) para a solicitação de 
adesão (Anexar a 
documentação de suporte 
pertencente á marca) 

 

Canal de distribuição (Lojas 
próprias, lojas de 
departamento, armazéns) 

 

 
Segmento de mercado a qual se 
dirige 
 

Homem Mulher Crianças Outros 

    

Último nível de consumidor 
(Médio, Médio/Alto, Alto e 
Luxo):  

 

Indique os nomes de alguns 
clientes em destaque 

 

 
Localização do fabrico 

 

Volume de negócios  

 
 
Exportação 
 

Sim Não Se sim, indique os 
principais países: 

   

Número de peças fabricadas por 
mês 

 

Número de máquinas de fabrico 
que possui 
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Formulário de adesão Desenhado em Portugal: 

 

Desenhado em Portugal  

 

 

 

 

 

Solicitação de adesão da marca 

FASHION FROM PORTUGAL 
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Desenhado em Portugal  

 

Dados sobre a atividade 

 

Empresa 

Participante 
 

Data de 

inscrição do 

registo 

comercial 

 

NIF  

Morada 

fiscal 
 

Tel.  

E-mail  

Web  

Pertence à 

associação  
 

 

Identificação do requerente 

 

Nome  

Telf.  

B.I/C.C  

E-mail  
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Dados do produto 

 

Produto(s) que 
fabrica 

 

Identificação do(s) 
produto(s) 

 

Marca(s) para a 
solicitação de 
adesão (Anexar a 
documentação de 
suporte 
pertencente á 
marca) 

 

Canal de 
distribuição (Lojas 
próprias, lojas de 
departamento, 
armazéns) 

 

 
Segmento de 
mercado a qual se 
dirige 
 

Homem Mulher Crianças Outros 

    

Último nível de 
consumidor 
(Médio, 
Médio/Alto, Alto e 
Luxo):  

 

Indique os nomes 
de alguns clientes 
em destaque 

 

Volume de 
Negócios 

 

 
 
Exportação 
 

Sim Não Se sim, indique os principais países: 
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5. Um Caso de Sucesso:  

ModaEspaña – Campaña de Etiquetado 
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5.1 Espanha  
 

Espanha é o local onde empresas de grande relevância permanecem no que se refere 

ao setor têxtil – só no país existem cerca de 7.854 empresas dedicadas à produção têxtil. 

É um setor altamente concentrado com cerca de 50% da quota de mercado, devido à 

participação de quatro grandes empresas, que são elas a Primark, H&M, El Corte Inglés 

e o grupo Inditex. A Catalunha, Madrid, Andaluzia e Galiza é onde se encontra maior 

abundância e robustez de empresas relacionadas com este setor.  

Quem lidera a distribuição são as grandes cadeias monomarca, seguidas dos Hiper e 

Grandes Superfícies, depois temos os pequenos retalhistas e por fim as outlets.  

Espanha é um país onde a moda lidera, caracterizando-se como um local onde a 

diversidade de estilos está presente em cada criação dos estilistas e que continua a 

ganhar terreno na economia espanhola. A ITV espanhola é constituída por muitos 

subsetores, sendo eles os seguintes: 

✓ Produção de produtos têxteis; 

✓ Confeção de vestuário e de vestuário de malha; 

✓ Produção de artigos em pele; 

✓ Acabamentos têxteis; 

 

A criação de emprego que resulta da indústria da Moda é especialmente relevante, e 

ocorre intensivamente nas atividades de mão-de-obra, gerando assim um crescimento 

maior na atividade industrial, não só pela preservação dos preços, mas também pela 

exportação.  

As feiras internacionais são uma ótima ferramenta para a divulgação deste mercado, 

pois a presença dos principais players dos setores de atividade é forte, sendo elas as 

seguintes: 

✓ ESTIL&MODA; 

✓ FUTURMODA; 

✓ EXPROREUS;  
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✓ FEIRA DEL STOCK DE EUSKADI; 

✓ CREAMODA  

✓ FEHISPOR; 

✓ 080 BARCELONA FASHION;  

 

Estas são algumas das feiras realizadas em Espanha, com intuito de dar a conhecer e 

promover designers já experientes e outros com menos notoriedade, ampliar a 

oportunidade de realizar novos negócios em novos mercados ou nos mercados 

nacionais, impulsionar as vendas de pequenas e médias empresas e perceber quais são 

ou serão as novas tendências no mundo da moda. 

Espanha tornou-se assim uma referência internacional na indústria da moda, dispondo 

de algumas das maiores empresas do mundo, e alcançado um elevado grau de 

internacionalização. Para além disso, é o parceiro comercial mais importante de 

Portugal, pois é o nosso principal cliente e fornecedor.  

 

5.2 ModaEspaña  
 

A ModaEspaña foi criada em 2013 com o objetivo de unir toda a cadeia de valor da moda 

do país de Espanha. Presidida por Angel Asensio, com o intuito de dar a conhecer o 

talento, a diversidade e a criatividade da moda em Espanha, tanto dentro de fronteiras 

como fora e agrupa as entidades mais representativas do setor:  

✓ A Federação Espanhola de Empresas de Vestuário 

(FEDECON) é uma entidade independente, criada em 1997, 

a nível estadual, que representa a Indústria Espanhola da 

Confeção, tendo como objetivos a defesa dos interesses do 

setor empresarial e a potenciação da Imagem da Moda de 

Espanha; 
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✓  O Agrupamento Espanhol de Malhas (AEGP), é uma 

associação profissional voluntaria de âmbito estatal, 

fundada em 1927, com o objetivo de impulsionar a 

competitividade das empresas associadas através da 

apresentação de seus interesses profissionais e 

económicos;  

 

✓ A Associação Espanhola de Fabricantes de artigos de couro 

(ASEFMA), é uma associação nacional que tem a atuação de 

outras empresas do mesmo setor, promovendo assim todas 

as estratégias para a otimização dos artigos de couro 

espanhóis e encaminhar todas as possíveis ajudas e 

subsídios que possam beneficiar o setor.  

 

✓ Associação de Criadores de Moda (ACME), é uma 

organização profissional sem fins lucrativos, fundada em 

1998, e trabalha com o propósito de defender os interesses 

da criação de moda em Espanha;  

 

✓ Associação Empresarial do Comércio de Têxteis, Acessórios 

e Pele (ACOTEX), é a organização mais representativa do 

setor da Moda e Varejo em Espanha. Fundada em 1977, é 

um espaço comum com mais de 800 empresas, cerca de 

15000 pontos de venda e mais de 80000 trabalhadores em 

território espanhol; 
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✓ Associação Espanhola de Peles (SFA) é um grupo 

empresarial privado, sem fins lucrativos, direcionado a 

todos os profissionais de peles em Espanha, defendendo 

assim os interesses da indústria e de seus membros; 

 

✓ Associação Empresarial de Fabricantes e 

Atacadistas de Artigos para Presente (GIFT-

FAMA), é fundada em 1978 através da 

iniciativa de empresários do setor de 

presentes e afins que se juntaram para criar uma feira que se chama Regalo 

Fama, em que os objetivos passam para melhorar a competitividade das 

empresas do setor, informando-as das ferramentas disponíveis para apoiar o seu 

crescimento; 

 

Conta também com o apoio de outras associações regionais e federações nacionais. Com 

isto são lançadas iniciativas através da Confederação, tais como: 

• Promover acordos entre associações; 

• Promover acordos com a Administração pública e empresas do setor; 

• Participação em atividades formativas, apoiando novos programas formativos, 

através de acordos com universidades e outras entidades de formação que estão 

ligados ao mundo da moda. 

 

A execução passa por promover produtos, marcas, designers e empresas espanholas, 

distinguindo assim o que de melhor se faz em Espanha, permitindo aos consumidores 

um conhecimento mais aprofundado sobre o mercado têxtil espanhol. Isso é conseguido 

através da atribuição de 2 etiquetas: 

✓ Etiqueta amarela: Desenhado em Espanha; 

✓ Etiqueta preta: Fabricado em Espanha; 
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Estas etiquetas são distribuídas aos produtos correspondentes, e fabricadas pela Fábrica 

Nacional da Moeda e Timbre. 

A internacionalização de empresas da Indústria da Moda faz parte dos objetivos, pelo 

que contam com o apoio do Instituto Espanhol de Comércio Exterior (ICEX).   

Anualmente é apresentada a Iniciativa 

Coordenada da Internacionalização da 

Moda Espanha em que são recolhidas das 

feiras apoiadas assim como as 

percentagens de ajuda. Têm também 

iniciativas próprias como Missões 

Comerciais Diretas em que trata da 

introdução e do assentamento de 

empresas em mercados exteriores.  

A meta a atingir não passa só pelo exterior, passa também pelo mercado interno, 

realizando assim promoções nacionais, regionais e locais através de desfiles, feiras e 

ações de interesses de empresas da Indústria da Moda. Contam também com o apoio 

das principais feiras realizadas em Espanha, e marcam presença em concursos e 

iniciativas com o intuito de ajudar jovens designers e empresas para que possam vingar 

no setor.  

Sendo uma indústria forte e dinâmica, Espanha combina os dois fatores mais relevantes, 

matéria prima e mão-de-obra qualificada, o que impulsiona ainda mais a ITV a apostar 

neste mercado.  

A Confederação da Moda Espanha é uma grande e importante plataforma para o setor 

têxtil e vestuário espanhol, pois para além de ter grandes entidades representativas, 

tem também um alcance enorme relativamente á divulgação de produtos e de designers 

espanhóis, funcionando como uma forma de guiar as escolhas da população na hora de 

compra.  Com isto, é uma grande ajuda a nível de criação de emprego, de 

competitividade entre empresários do setor, e de otimizar as empresas a trabalharem 

para uma maior internacionalização.  

Figura 7: ModaEspaña 
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6. Fashion From Portugal 
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6.1 Introdução  
 

A moda em Portugal tem vindo a crescer cada vez mais, para além de ser um exemplo é 

também uma afirmação para mercados externos pelo trabalho que se tem desenvolvido 

e pelos modelos de boas práticas de gestão e inovação que se tem vindo a verificar nos 

últimos anos. Sendo assim, torna-se relevante mencionar que, num período em que a 

economia passava por dificuldades, as exportações do setor têxtil continuaram a crescer 

significativamente.  

Estimular o mercado português a apostar no que é nacional, sensibilizá-lo nesse sentido 

e adotar práticas de inovação é uma mais valia para o setor, mas também para a 

economia portuguesa.   

O programa Fashion From Portugal surge na altura ideal para elevar mais ainda o setor 

têxtil e vestuário, dando um maior reconhecimento do que se produz em Portugal. Pelo 

que é importante tentar perceber o que integra o Fashion from Portugal, o programa 

que o sucede e o Label de Origem de Produto. 

 

6.2 Fahion From Portugal 
 

O programa Fashion From Portugal foi lançado em março de 2016 e esteve em vigor 

durante 2 anos, representando assim um investimento de 1.7 milhões de euros. É uma 

iniciativa da ATP com o objetivo de dar a conhecer a Indústria Têxtil e Vestuário 

portuguesa com o foco direcionado para o reforço na comunicação externa. A ITV 

atualmente é um exemplo de superação, reconhecida pela sua flexibilidade, criatividade 

e qualidade de serviços. 

Este programa é cofinanciado pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

(FEEI), enquadrados no POCI (Programa Operacional da Competitividade e 

Internacionalização), no Portugal 2020 e COMPETE 2020. A primeira edição foi destinada 

apenas ao lançamento da imagem e visibilidade externa do setor. Os mercados alvo da 
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campanha foram os de Espanha, Países Baixos, Estados Unidos da América e Alemanha. 

Esta foi uma estreia, para a ATP e a Indústria, relacionada com a promoção da imagem 

e da marca do setor para os mercados externos, sendo uma 

oportunidade ideal para expor os produtos de moda e têxteis-

lar, assim como os de têxteis técnicos, mostrando como a ITV 

portuguesa trabalha através do know-how e da inovação da 

tecnologia atingindo assim os mercados principais.  

As feiras e certames de moda internacionais contam com a 

presença da Fashion From Portugal o que originou a 

promoção de quatro brochuras temáticas: 

✓ Moda;  

✓ Têxteis-Lar;  

✓ Têxteis-Técnicos; 

✓ Private Label;  

Promoveu também a composição de estudos sobre os 4 mercados alvo da campanha, e 

a elaboração de um diretório estatístico da indústria têxtil e vestuário.  

Bruxelas foi uma das apresentações que a ATP proporcionou, para além de ser a 

primeira sessão de apresentação internacional teve também bastante impacto, a prova 

disso origina no recebimento do prémio europeu de promoção empresarial, da 

Comissão Europeia, que tem a coordenação portuguesa pelo IAPMEI, na categoria de 

Apoio à Internacionalização das Empresas. Contou também com representantes de 

diversos países, da imprensa, de eurodeputados e de diplomatas de vários países.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Fashion from Portugal 
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6.3 Fashion From Portugal 4.0 
 

O Fashion From Portugal 4.0 surge para dar continuidade ao projeto anterior, 

reforçando os objetivos do programa antecedente e alcançando outros neste projeto. 

Para além de viabilizar internacionalmente a 

imagem da indústria têxtil e vestuário português, 

o Fashion From Portugal 4.0 promove também 

uma ação comunicacional, a “TechTextil”, 

realizada em Frankfurt. O desafio das tecnologias 

de informação é o potenciador chave para este 

trajeto com o intuito de otimizar a promoção da 

imagem do setor, alargando assim os mercados e 

os públicos, exibindo o setor como uma indústria 

dinâmica, moderna e inovadora.  

Nesse seguimento, o Fashion From Portugal 4.0 inclui na sua estratégia de divulgação o 

lançamento de um jornal em língua inglesa, para atingir o maior número de mercados 

possível, que irá decorrer, aproximadamente, durante um ano. O lançamento de uma 

rede social para profissionais do setor, com origem portuguesa, que estão espalhados 

por todo o mundo, também faz parte dos planos do Fashion From Portugal 4.0, o 

propósito é mantê-los ligados e em constante comunicação sobre o que se passa em 

Portugal relativamente à moda e no têxtil.  

 A aposta no Marketing nos mercados exteriores é uma forma de combate das lacunas 

que existem atualmente no setor, mas os objetivos passam por outros meios, tais como: 

✓ Desenvolver a imagem das empresas da moda e do setor Têxtil e Vestuário 

internacionalmente, aumentando assim o volume de negócios internacional, e a 

sua competitividade; 

✓ Viabilizar a inovação em conjunto dos empresários e outros públicos 

estratégicos; 

Figura 9: Fashion from Portugal 4.0 
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✓ Proporcionar a colaboração entre os empresários portugueses do setor que 

atuam por todos os mercados; 

✓ Reduzir os desequilíbrios de informação que consequentemente poderão 

danificar o posicionamento das empresas portuguesas. 

 

Esta iniciativa vai ter como base de suporte os publicitários, editoriais de moda e a 

publicidade nos mídia especializados, catálogos, outdoors e revistas anuais vão ser 

também, todos dedicados á promoção de subsetores. Este programa irá decorrer ao 

longo de um ano, com um investimento, aproximadamente de 670 mil euros. 

Estes programas não só mostram e evidenciam o que de melhor existe em Portugal, 

como proporciona às empresas um conhecimento alargado de modo a perceberem o 

que podem melhorar e assim atingir um nível máximo de satisfação por parte dos 

clientes e por parte dos serviços.  

Só a participação e a presença física nestes eventos é uma mais valia para quem está a 

iniciar a sua jornada no mundo do setor têxtil mas também para quem já está inserido 

nele mesmo, não só pelo número de visitantes e o números de participantes ser elevado 

mas também pela diversidade existente nestes programas. 

Perceber as tendências de mercado, como atua a concorrência, o comportamento e as 

preferências dos clientes, e a oportunidade de criar redes de contacto é fundamental 

para este e outros setores. 
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6.4 Fashion from Portugal- Label de Origem do Produto 
 

Após verificar o que o programa Fashion From Portugal representa e tenciona como 

objetivos, faz todo o sentido promover e destacar a marca portuguesa, para haver um 

impulsionamento da ITV em Portugal.  

Como vimos anteriormente, Wines of Portugal (uma marca global que promove os 

vinhos portugueses) e o programa Portugal Sou Eu (um programa que visa implementar 

a valorização e o conhecimento da oferta nacional através da atribuição de um selo) são 

os exemplos ideais de marcas que posicionaram o seu produto no mercado nacional e 

nos mercados externos, com objetivos semelhantes: 

 

✓ Mudar e consciencializar a atitude dos consumidores e das empresas; 

✓ Aumentar a notoriedade dos produtos portugueses; 

✓ Reconhecer o valor dos produtos nacionais; 

✓ Reforçar a competitividade; 

✓ Posicionar Portugal em mercados externos;  

✓ Melhoria do aumento da produção das empresas portuguesas; 

 

Embora sejam setores diferentes, estes ideais são para ser alcançados por todos os que 

querem evidenciar a marcar portuguesa e valorizar a oferta nacional. Com isto, faz todo 

o sentido haver uma certificação, pois para além de dar uma maior seriedade e 

confiança à marca, funciona também como um fator de competitividade e diferenciador 

das restantes. 

Geralmente existe um certo receio e inquietação por parte das marcas, o qual não 

provém só das empresas, mas também da parte dos consumidores, que cada vez mais 

se tornam curiosos e ativos na procura de produtos portugueses, com a intenção de 

ajudar economicamente e financeiramente os seus conterrâneos e o seu País e de 

adotarem uma posição mais presente relativamente ao produtos nacionais.  

As certificações têm vindo a ter uma maior relevância e procura por parte do mercado, 

pois são uma ferramenta bastante importante que reforça a confiança dos clientes, 

tornando-se um fator de diferenciação por parte dos outros produtos ou serviços que 

estejam no mercado.  
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Desta forma, as empresas reconhecem que as motivações que levam a uma certificação 

são tanto internas como externas ou seja, internamente evidenciam a qualidade da 

estrutura que existe e evidenciam a validação de um modelo de negócio mais 

organizado, com isto aumenta-se o fabrico de produtos, de maneira a que a empresa 

acompanhe esse fluxo de procura o que por sua vez origina assim uma mais valia para o 

lado financeiro da empresa. Já as motivações externas passam por criar uma maior 

notabilidade e competitividade perante o mercado, que é atingido pela diferenciação 

de produtos. 

Cada vez é mais importante para as empresas se diferenciarem das restantes, e isso é 

conseguido através da credibilidade que está associada à marca tornando-a com mais 

identidade e reputação.  A influência que provém da diferenciação é brutal, pois ao 

associarmos uma certificação a uma empresa eleva de imediato o valor dos produtos 

que a marca disponibiliza, e cria uma ponte de confiança entre o cliente/consumidor, 

conseguindo assim fidelizar os mesmos.  

Sendo o setor têxtil e vestuário português um setor em ascensão, com produtos com 

elevada qualidade, com provas dadas de que consegue alcançar os objetivos e fazer face 

às dificuldades que provêm do meio, faz todo o sentido a Fashion from Portugal entrar 

nesta equação, pois engloba os principais valores e características do setor têxtil. 

Anteriormente, foi evidenciado o que engloba o setor têxtil em Portugal, e os benefícios 

que tem traduzido ao país, pelo que o último passo que precisava ser dado é o da 

certificação.   

A metodologia pela qual deve passar a certificação Fashion From Portugal, é aquela que 

foi apresentada no ponto 4.3 do presente Estudo. 

Assim, a certificação deve passar pelos passos ali elencados: 

✓ Adesão - Cliente entra em contacto com a entidade certificadora; 

✓ Formulário - A entidade certificadora envia o formulário de adesão para o 

cliente; 

✓ Análise - Existe uma análise do formulário para tentar perceber se estão reunidos 

todos os requisitos necessários; 

✓ Avaliação - A entidade pede elementos adicionais (por exemplo, amostras dos 

produtos, testes laboratoriais, etc) para uma avaliação pormenorizada; 

✓ Auditoria -  É realizada uma auditoria local ao processo e ao produto  
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✓ Contrato – No caso de não haver nenhuma anomalia é apresentado um contrato 

que visa a correta utilização da Marca; 

✓ Concessão - Após estar tudo em conformidade emite-se o certificado; 

✓ Acompanhamento - É fundamental um acompanhamento anual através de 

auditorias, sem aviso prévio.  

 

Também naquele capítulo verificamos que no seguimento dos processos necessários 

para a certificação, a eventual Comissão terá de delinear os procedimentos a serem 

cumpridos, os quais poderão ser distinguidos entre:  

• Desenhado em Portugal: São os produtos que ajudam a fortalecer o STV 

nacional, mas cuja fabricação realiza-se fora do país; 

• Fabricado em Portugal: Para além de fortalecer o STV português, os produtos 

são fabricados inteiramente em Portugal;  

Neste seguimento, os critérios básicos para uma adesão, são os seguintes: 

• Origem: É importante perceber se é um produto de uma marca de origem e sede 

em Portugal; 

• Atividade: A marca tem de estar associada ao setor da moda e especificar em 

qual; 

• Fiscalidade: A empresa tem de ter morada fiscal em Portugal; 

Se estes fatores forem seguidos, passa-se para o seguinte passo: 

• Fabricação: É necessário analisar se todos os produtos são inteiramente 

fabricados em Portugal, isto é: 

1. Feito em Portugal;  

2. Desenhado em Portugal; 

 

Após haver uma auditoria, todas estas normas a seguir serão validadas através de um 

contrato a assinar pelas partes participantes. Esse mesmo contrato irá permitir o uso da 

marca Fashion From Portugal por terceiros, detalhando assim todos os requisitos e 
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obrigações que devem seguir quer seja por pessoas singulares ou marcas autorizadas 

e/ou produtos para os quais essa autorização é feita. 

Esse contrato proporciona às marcas e aos consumidores uma transparência 

relativamente ao produto, uma exigência no cumprimento dos critérios, que são feitas 

pelas auditorias, um uso correto da marca a todos os níveis e à proteção e preservação 

do significado do Fashion From Portugal. 

Com o objetivo de dar a conhecer a origem dos produtos portugueses e de os 

distinguirem e identificarem, estes reconhecimentos serão implementados em 

etiquetas, que podem ser:  

1. Etiqueta dourada: Especifica onde é fabricado o produto, neste caso, Portugal; 

2. Etiqueta prateada: Informa-nos onde é desenhado o produto, neste caso, 

Portugal. 

 

Para o processamento da certificação irá ser necessário o envio, pela parte do 

requerente, da documentação essencial, a definir, e que poderá ser a seguinte: 

✓ Formulário de adesão, fornecido pela entidade certificadora (Fabricado em 

Portugal e/ou Desenhado em Portugal); 

✓ Organograma da empresa, para tentar perceber a organização das suas 

atividades e a estrutura que têm relativamente ao setor; 

✓ Documentação relativamente ao produto(os) a certificar (como é feito, onde é 

feito, que material utiliza, etc); 

✓ Fluxograma das principais fases de fabrico, com indicações onde são realizadas 

ações de controlo; 

✓ Documento comprovativo do registo nacional da marca; 

 

Os custos relativamente à certificação podem ser calculados tendo em conta as 

atividades que poderão surgir em consequência de uma certificação que, 

sugestivamente, e podem englobar, entre outros: 

✓ Abertura e análise do processo; 
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✓ Auditorias e outros controlos adicionais; 

✓ Avaliação das amostras;  

✓ Acompanhamento da certificação. 

 

Todos estes gastos podem vir a ser faturados pela identidade certificadora, diretamente 

ao requerente da certificação ou a qualquer outro representante devidamente 

autorizado para tal. 

Também como referido no ponto 4.3.4, dever-se-á optar entre atribuir uma validade ao 

certificado, ou deixá-lo numa versão “à condição”, ficando dependente de auditorias 

anuais. 

 

Quanto aos formulários a preencher, os apresentados no ponto 4.3.5 parecem-nos os 

mais indicados, pelo que aqui os reproduzimos: 
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Formulário de adesão Produzido em Portugal: 

 

 

Produzido em Portugal  

 

 

 

 

 

 

Solicitação de adesão da marca 

Fashion From Portugal 
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Produzido em Portugal  

 

Dados sobre a atividade 

 

Empresa 

Participante 
 

Data de 

inscrição do 

registo 

comercial 

 

NIF  

Morada 

fiscal 
 

Tel.  

E-mail  

Web  

Pertence à 

associação  
 

 

 

Identificação do requerente 

 

Nome  

Telf.  

B.I/C.C  

E-mail  
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Dados do Produto 

 

 
Produto(s) que fabrica 

 

Marca(s) para a solicitação de 
adesão (Anexar a 
documentação de suporte 
pertencente á marca) 

 

Canal de distribuição (Lojas 
próprias, lojas de 
departamento, armazéns) 

 

 
Segmento de mercado a qual se 
dirige 
 

Homem Mulher Crianças Outros 

    

Último nível de consumidor 
(Médio, Médio/Alto, Alto e 
Luxo):  

 

Indique os nomes de alguns 
clientes em destaque 

 

 
Localização do fabrico 

 

Volume de negócios  

 
 
Exportação 
 

Sim Não Se sim, indique os 
principais países: 

   

Número de peças fabricadas por 
mês 

 

Número de máquinas de fabrico 
que possui 
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Formulário de adesão Desenhado em Portugal: 

 

Desenhado em Portugal  

 

 

 

 

 

Solicitação de adesão da marca 

FASHION FROM PORTUGAL 
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Desenhado em Portugal  

 

Dados sobre a atividade 

 

Empresa 

Participante 
 

Data de 

inscrição do 

registo 

comercial 

 

NIF  

Morada 

fiscal 
 

Tel.  

E-mail  

Web  

Pertence à 

associação  
 

 

Identificação do requerente 

 

Nome  

Telf.  

B.I/C.C  
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E-mail  

 

 

Dados do produto 

 

Produto(s) que 
fabrica 

 

Identificação do(s) 
produto(s) 

 

Marca(s) para a 
solicitação de 
adesão (Anexar a 
documentação de 
suporte 
pertencente á 
marca) 

 

Canal de 
distribuição (Lojas 
próprias, lojas de 
departamento, 
armazéns) 

 

 
Segmento de 
mercado a qual se 
dirige 
 

Homem Mulher Crianças Outros 

    

Último nível de 
consumidor 
(Médio, 
Médio/Alto, Alto e 
Luxo):  

 

Indique os nomes 
de alguns clientes 
em destaque 

 

Volume de 
Negócios 

 

 
 
Exportação 
 

Sim Não Se sim, indique os principais países: 
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7. Conclusão 
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7.1 Principais Conclusões/Recomendações  
 

Em primeiro lugar, é importante realçar que o setor têxtil e vestuário em Portugal é um 

setor estruturado e em crescimento, apresentando assim estatísticas que corroboram a 

otimização da economia portuguesa e o crescimento da balança comercial. Face às 

dificuldades ocorridas, está mais que provado que Portugal tem as ferramentas 

necessárias para as ultrapassar, mostrando assim uma maior resiliência e uma maior 

atenção por parte de diferentes mercados. 

A abertura e a globalização da economia permitiram novas oportunidades para o setor 

empresarial, como verificado no ponto 2.1, a ITV portuguesa representa 10% das 

exportações em Portugal, revelando assim mais recursos para o crescimento das 

empresas e para o investimento e uma redução dos riscos do negócio. Ou seja, as 

exportações representam uma boa estruturação por parte das empresas, pois ao 

angariarem novos clientes conseguem um aumento na produção, e consequentemente 

o crescimento da mesma.  

No ramo dos têxteis-lar, Portugal destaca-se como sendo um dos maiores países 

produtores em toda a Europa, realçando as exportações para as principais marcas 

mundiais. Já no ramo de Têxteis-Técnicos, Portugal também tem liderado, pois é um 

ramo em que o crescimento tem vindo a acentuar-se, e representa 10% das produções 

do total de empresas. 

É ainda relevante ressalvar que a Espanha é um dos principais países que lidera o destino 

de exportações em Portugal, para além de ser um país que está próximo geográfica e 

culturalmente, o que facilita muito relativamente em questões de deslocações e de trato 

de negócios, é também o país em que o setor têxtil e o setor da moda lideram, pelo que 

pode ser um grande aliado.  

Esta oferta de produtos portugueses não se verifica só no setor têxtil e vestuário mas 

também em programas como o Portugal Sou Eu e Wines of Portugal, que são exemplos 
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perfeitos em como os produtos nacionais conseguem liderar e como têm importância 

para os consumidores na hora de escolher. Iniciativas como estas trazem uma mais valia 

ao país, pois dão a conhecer, para a maior parte das pessoas, uma perceção maior sobre 

a existência dos produtos portugueses, quais são, como são fabricados, de onde provêm 

e como fazer para os obter. A partir do momento em que esse conhecimento é 

transmitido aos consumidores, os benefícios são evidentes, pois com essa informação 

existe uma maior consciência e uma maior procura, quer por motivos de satisfação dos 

produtos quer por existir uma relação patriota derivando assim num apoio e numa ajuda 

na economia portuguesa.  

Com isto, a certificação aplicada ao setor têxtil tem todo o fundamento, visto que a 

valorização dos produtos nacionais é cada vez mais elevada, e os benefícios que 

consequentemente advêm dessa adesão são evidentes, sendo eles os seguintes: 

 

✓ Cria mais postos de trabalho, pois o crescimento do consumo leva a uma maior 

produção, e consequentemente à necessidade de contratações; 

 

✓ Maior valorização dos produtos nacionais; 

 

✓ Maior valorização das empresas que desenvolvem produtos portugueses; 

 

✓ Aumento da produção; 

 

✓ Aumento na competitividade das empresas, que faz com que haja um estímulo 

na economia portuguesa, direcionado principalmente para as PME’s; 

 

✓ Equilíbrio na balança de pagamentos; 

 

✓ Crescimento do número de consumidores de produtos portugueses; 

 

✓ Resultado positivo no mercado interno; 

 

✓ Apoio a produtores, designers e agentes económicos; 
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Estes pontos podem ser vistos também como objetivos a atingir, sendo que estas 

vantagens estão todas ligadas entre si.  

Um aliado bastante importante, é o marketing, de forma a promover os produtos 

portugueses e a informar os consumidores existentes e os futuros consumidores a 

adquirir os produtos, é também um ponto a atingir, pois estima-se que o consumo do 

vestuário aumente nos próximos anos.  

Para finalizar, é importante perceber como funciona a certificação, pois o bom 

funcionamento da mesma leva, posteriormente, a uma maior confiança e credibilidade 

dos produtos através de quem os consome e que os volta a adquirir, implica também, 

de uma forma generalizada, a um melhoramento da situação económica e financeira do 

país em questão. Normalmente as certificações são vistas como um fator essencial para 

quem se quer diferenciar da concorrência, para quem quer fidelizar os seus clientes e 

associar a sua marca com o símbolo que identifica a certificação. Neste ponto, 

acreditamos que a proposta apresentada neste Estudo, vai de encontro às melhores 

práticas de certificação, pelo que nos parece ser o modelo a seguir. 

Assim, podemos concluir que as vantagens do Label Fashion From Portugal são 

inúmeras, o setor têxtil está a crescer e a prosperar cada vez mais, existem exemplos 

semelhantes que representam o sucesso do que se faz em Portugal, pelo que faz todo o 

sentido criar uma Comissão, dirigido pela ATP, para assegurar a realização de uma 

certificação.  

Esta é sem dúvida, uma iniciativa capaz de valorizar Portugal e de o tornar ainda mais 

dinâmico e competitivo.  
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Fontes de Informação 

  

• asefma.com 

• fedecon.es  

• creadores.org   

• spanishfurassociation.es   

• https://atp.pt  

• https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/os-7-produtos-portugueses-que-os-

estrangeiros-adoram-293728  

• www.acotex.org 

• www.aderecertifica.pt  

• www.agrupaciontextil.org   

• www.apcergroup.com 

• www.apiccaps.pt  

• www.certif.pt 

• www.citeve.pt 

• www.eic.pt  

• www.iapmei.pt 

• www.iec.ch  

• www.ine.pt  

• www.ipac.pt/  

• www.iso.org  

• www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/evolucao-do-sector-textil-

em-tres-graficos  

• www.modaespana.org 

• www.portugalglobal.pt  

• www.portugalsoueu.pt  

• www.regalofama.com  

• www.viniportugal.pt  

• www.winesofportugal.info  

http://www.asefma.com/
http://www.fedecon.es/
http://www.creadores.org/
http://www.spanishfurassociation.es/
https://atp.pt/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/os-7-produtos-portugueses-que-os-estrangeiros-adoram-293728
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/os-7-produtos-portugueses-que-os-estrangeiros-adoram-293728
http://www.acotex.org/
http://www.aderecertifica.pt/
http://www.agrupaciontextil.org/
http://www.apcergroup.com/
http://www.apiccaps.pt/
http://www.certif.pt/
http://www.citeve.pt/
http://www.eic.pt/
http://www.iapmei.pt/
http://www.iec.ch/
http://www.ine.pt/
http://www.ipac.pt/
http://www.iso.org/
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/evolucao-do-sector-textil-em-tres-graficos
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/evolucao-do-sector-textil-em-tres-graficos
http://www.modaespana.org/
http://www.portugalglobal.pt/
http://www.portugalsoueu.pt/
http://www.regalofama.com/
http://www.viniportugal.pt/
http://www.winesofportugal.info/
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• www1.ipq.pt  
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