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Jornal Económico / 15 Jul 2016

O projeto Fashion From Portugal lançado pela ATP faz a sua estreia em San Sebastian, no
País Basco, já nos dias 16 a 18 de julho.
Por ocasião da 3ª edição da San Sebastian Showroom, que decorre nos próximos dias 17 e 18 de julho, e que conta com a
participação de seis empresas portuguesas – Elsa Barreto – Júlio Torcato – Katty Xiomara – Micaela Oliveira – Paula Borges –
Sanmartin – no âmbito do projecto FROM PORTUGAL.
O FASHION FROM PORTUGAL lança em paralelo uma massiva campanha de marketing para reforçar a imagem de Portugal junto
do mercado espanhol. “Em San Sebastian procuraremos começar da melhor maneira esta campanha de imagem, juntando os
“opinion makers”, jornalistas e grandes compradores locais num evento de degustação e moda, em que o bacalhau, prato
comum aos dois países, será trabalhado pelos famosos chefes Mikel Santamaria e Lígia Santos, respetivamente basco e
português, que, a partir dos que nos une, na gastronomia, se alargará para muitos mais domínios, incluindo obviamente a moda
e os negócios que dela decorrem”, reforçou o diretor geral da ATP.
O mercado espanhol é de longe o mais importante destino para a Indústria Têxtil e Vestuário portuguesa, mais de 33% de tudo
o que país vende ao exterior vai para o mercado vizinho, superando mais de 1.8 mil milhões de euros, sendo também certo que
o principal fornecedor de Portugal, no respeita à moda, é a Espanha, que nos vende cerca de 1.5 mil milhões de euros,
principalmente marcas de moda, internacionalmente reconhecidas, como as dos grupos Inditex e Corte Ingles, Mango, Desigual,
El Ganso, Carolina Herrera, entre muitas outras.
Esta é a primeira das grandes ações de promoção internacional, usando o mote “Designed in Portugal, Produced in Portugal,
Dressed Worldwide”, que será lançada em San Sebastian, coincidindo com o evento “San Sebastian Showroom” e arrancará com
um evento promocional, que vai juntar moda e gastronomia. “Bacalao el ingrediente que nos une” foi o mote lançado à Chef
portuguesa Lígia Santos e ao “cocinero” basco Mikel Santamraía que vão deleitar os convidados no dia 16 de Julho no
restaurante Bokado de San Sebastián. São estes os ingredientes para um “casamento” do “lifestyle” dos países ibéricos, que
constituirá um dos momentos altos do Verão de uma das mais bonitas cidades espanholas e de toda a Europa. Outdoors,
publicidade e reportagens na imprensa local, completarão esta incursão da moda portuguesa, procurando dar a conhecer o
enorme potencial criativo e inovador da criação e do têxtil portugueses no país basco espanhol.
“Espanha, Alemanha, EUA e Países Nórdicos, são os países que o programa “Fashion From Portugal” irá dar prioridade,
promovendo a moda, os têxteis técnicos, o têxtil-lar e o “private label”, consolidando a implantação que já têm alguns mercados
e incrementando o seu reconhecimento em outros, especialmente em segmentos de consumo mais valorizados”, prosseguiu o
responsável associativo.
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