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O ano de 2016 foi extraordinariamente posi-
tivo para o setor da Indústria Têxtil e do Ves-
tuário, com as exportações a registarem 5 mil
milhões de euros, voltando ao máximo regis-
tado em 2001. Já em 2017 algumas incertezas
nos mercados externos, como no Reino Unido
e Estados Unidos da América, poderão tradu-
zir-se em novos desafios para o setor. Paulo
Vaz, diretor-geral da Associação do Têxtil Por-
tugal, em entrevista ao Jornal OPINIÃO PÚ-
BLICA, fala de uma indústria capaz de se
reinventar e, atualmente, bem preparada para
o futuro. 

Em 2016, a Indústria do Têxtil e do Vestuário
bateu o recorde de vendas absoluto, supe-
rando a meta dos cinco mil milhões de euros
de exportações. Como é que a ATP vê estes
números? 
Paulo Vaz: Vemos estes números de forma po-
sitiva, numa perspetiva de grande satisfação,
porque o setor conseguiu cumprir um desíg-
nio estratégico. Além de voltarmos à fasquia
dos 5 mil milhões de euros, que só foi atingida
em 2001, como ainda antecipámos, em qua-
tro anos, os objetivos definidos no Plano Es-
tratégico para o “Cluster Têxtil e Moda 2020”.
Este é um sinal muito claro de que o setor está
a viver um bom momento e os números são

indicadores desse bom desempenho.

O que é que tornou os têxteis e vestuário por-
tugueses tão interessantes aos olhos do
mundo?
Eu acho que foi um esforço muito grande que
as empresas realizaram quando enfrentaram,
na primeira década deste século, um conjunto
de choques competitivos e muito desafiantes.
Foi primeiro a liberalização do Comércio Inter-
nacional, a entrada da China na Organização
Mundial do Comércio e a abertura da União
Europeia ao Leste europeu, com a entrada de
países que eram concorrentes diretos de Por-
tugal, embora em produtos de gama mais
baixa. Tivemos também a crise económico-fi-
nanceira global em 2008 com uma crise de
consumo que penalizou o mundo todo e, na-
turalmente, Portugal. Depois, tivemos a inter-
venção da Troika no nosso país, que acabou
por penalizar as condições em que as empre-
sas operavam, nomeadamente no acesso ao
crédito para a gestão corrente e para o inves-
timento. 

As empresas tiveram de mudar…
Eu digo que as empresas decidiram viver. Po-
diam, simplesmente, dizer que tudo isto é pe-
noso e difícil e poderiam tomar outro rumo. As
empresas optaram por seguir e continuar, pro-
curando o que fazer para se distinguirem da
sua concorrência, apostando nos fatores crí-

ticos de competitividade, incorporando mais
moda, mais inovação tecnológica, mais inten-
sidade de serviço, e internacionalizaram mais
as suas atividades, o que, combinado, aca-
bou por fazer subir o nosso produto na cadeia
de valor. Hoje temos um novo posiciona-
mento. Significa que o “made in Portugal” no
têxtil e no vestuário é uma etiqueta de exce-
lência, é requerida pelos nossos clientes à es-
cala internacional. É, de certa forma, sinónimo
de alta qualidade, inovação, de moda e de
serviço. São atributos que nos distinguem
pelos quais nos procuram. 

Essa etiqueta “made in Portugal” chega,
atualmente, até onde? 
Os mercados principais estão na Europa, com
quatro principais clientes: Espanha, França,
Reino Unido e Alemanha. Já fora da Europa,
temos os Estados Unidos da América. Com Es-
panha temos uma proximidade geográfica,
mas também cultural, porque falamos, cultu-
ralmente, a mesma linguagem e porque os
modelos de negócio que operam lá com su-
cesso são adequados àquilo que é a capaci-
dade de resposta portuguesa, muito assente
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nos lead times [tempo de entrega] muito cur-
tos, na capacidade de adaptação a novos de-
safios e isso é muito apreciado para quem
tem modelos de negócio em que não há
stock, que tem de ser reaprovisionado rapida-
mente e só quem está próximo é que pode
responder a isso. Um terço do que produzi-
mos vai para Espanha, o que é cerca de 1,7 mi-
lhões de euros de vendas ao exterior. O têxtil
vende quase tanto para Espanha como o cal-
çado vende para o todo o mundo.   

Os empresários estão preocupados com o
Brexit e com esta política de protecionismo
comercial da nova administração norte-ame-
ricana? 
Vemos tudo isto com alguma inquietação e
prudência. É bom deixar a poeira assentar,
porque haverá ainda muita água a passar de-
baixo da ponte até tudo isto estabilizar. É ver-
dade que tínhamos uma grande expetativa
relativamente aos Estados Unidos, sobretudo
por causa da possibilidade do acordo de livre
comércio, que estava a ser negociado, mas
também é verdade que a Administração
Trump ainda não disse nada negativo sobre o
acordo, portanto não o colocou em causa.
Fala-se de protecionismo, mas pode ser um
protecionismo seletivo. Há muita incerteza e
volatilidade, mas nada indica que vamos ter
medidas concretas negativas que possam
prejudicar o nosso setor. Creio que pode ser
um ano com coisas muito negativas ou até
com coisas muito positivas. Nem eu, nem nin-
guém pode saber como ele vai acabar. 

É um erro pensarmos que as fábricas portu-
guesas fazem apenas tecido e roupa, porque
há um conjunto de produtos em que as em-
presas nacionais se têm afirmado…
Atualmente, o vestuário representa ainda
60% da atividade do têxtil, o resto é repartido
por aquilo que são fios, tecidos, têxteis-lar,
mas é importante fazer notar que em qualquer
uma destas categoriais há têxteis de alta tec-

nicidade. Ou seja, aquilo que nós hoje desig-
namos como têxteis técnicos e funcionais
podem estar presentes naquilo que são as ca-
tegoriais mais tradicionais do têxtil. E não é
possível distingui-las doutra maneira. O que
sentimos é que há, cada vez mais, introdução
de inovação tecnológica nas próprias empre-
sas. Há também empresas de grande dimen-
são que estão a fazer investimentos muito
importantes em áreas não tradicionais do têx-
til, tais como a Coindu e TMG Automotive e a
Olbo & Mehler que estão a produzir têxtil téc-
nico com aplicações no automóvel, aviões,
construção civil, saúde, o que não era normal
há cinco ou dez anos. Acho que esta é uma
área onde o setor vai crescer de uma maneira
muito acelerada e dinâmica nos próximos
anos. 

Mais trabalho e produção têm significado
mais emprego?
Sim, desde 2014 que o setor inverteu a traje-
tória descendente de perda de postos de tra-
balho. Em 2014 tínhamos 127 mil postos de
trabalho e hoje temos 135 mil. Foram criados
8 mil empregos, que são diferentes do pas-
sado, porque estamos a falar de postos de tra-
balho com maior qualificação, com quadros
mais habilitados, muitos deles com formação
superior ou técnica especializada. 

A formação tem acompanhado a evolução do
setor? Há alguns anos falava-se da falta de en-
genheiros na área têxtil?
Era uma preocupação nos últimos anos. Du-
rante um período longo de tempo, as vagas
que existiam nos cursos de Engenharia Têxtil
na Universidade da Beira Interior (UBI) e na
Universidade do Minho (UM) iam sendo, pro-
gressivamente, pouco requeridas, a ponto da
UBI ter fechado o curso há 7 anos. Já a UM
acabou por limitar o curso ao pós-laboral. Fe-
lizmente, este ano, contrariando todo este
processo, todas as vagas que existiam para o
curso de Engenharia Têxtil na Universidade do

Minho foram preenchidas e na primeira esco-
lha. O que significa que há, claramente, uma
inversão da perceção pública daquilo que é o
setor, que começa a ser novamente visto
pelos jovens e pelas famílias, que os ajudam
a tomar a decisão profissional, como uma
área que traz oportunidades e que pode ofe-
recer um futuro apetecível. 

À semelhança de outras áreas, o Têxtil pode
estar na moda, conseguindo cativar mais jo-
vens? 
Os números, felizmente, têm ajudado e todos
nós, as empresas, centros de formação, uni-
versidades, a ATP, temos trabalhado nesse
sentido, para que passe para o exterior uma
mensagem claramente positiva e otimista. O
setor tem futuro e pode voltar a ter carreiras
não só para jovens quadros, mas também
oportunidades para que novos empreendedo-
res possam lançar novas empresas mais ali-
nhadas com as necessidades do mercado de
hoje, pensadas para novos produtos e para
novas formas de comercialização. Há muitas
oportunidades nesta atividade e quem é
jovem, tem vigor e energia, pode enveredar
por aqui e não se arrependerá.    

Tivemos um 2016 de ouro, quais são as expe-
tativas para este ano e para próximos?
É um ano em que tudo acontecer e tudo está
na expetativa e com receio, porque se fala
muito na possibilidade de políticas protecio-
nistas quer nos Estados Unidos, quer no pró-
prio Reino Unido, porque ainda não sabemos
como será o processo do Brexit. Temos ainda
algum receio do que poderá resultar das elei-
ções em França, que não é um país qualquer
dentro da União Europeia, e isso traz-nos al-
guma angústia e instabilidade. Mas, hoje já
estamos melhor preparados para o imponde-
rável, o impossível e o inesperado do que es-
távamos há algum tempo. Havia coisas que
achávamos que não iam acontecer, mas acon-
teceram. Agora, já sabemos que algo pode su-

ceder e, portanto, temos um estado de espí-
rito muito mais aberto face ao que o futuro
nos possa trazer. 

Apesar das possíveis alterações no mercado,
está otimista? 
Eu continuo a ter um otimismo moderado face
ao ano de 2017, porque os primeiros sinais
que deram as feiras em que participámos
foram positivos e, portanto, apesar de toda
esta situação de imponderabilidade, volatili-
dade e de incerteza, que se sente um pouco
por todo o mundo, a verdade é que o negócio
continua a funcionar. As empresas foram às
feiras, fizeram-se negócios e o mercado está
a funcionar. A vida continua e estamos a
adaptarmo-nos àquilo que é a realidade. Por-
tugal tem alguns elementos particularmente
positivos que podem ser valorizados mesmo
numa situação de instabilidade. Onde há mu-
dança, há também oportunidades e se nós ti-
vermos capacidade de as perceber e de as
aproveitar então ganhamos com isso. Por
exemplo, o que está a acontecer na Turquia
pode ser uma vantagem para a indústria por-
tuguesa. Aquilo que está a acontecer na pró-
pria Itália, em que se nota em que há um
desfazer de uma fileira muito bem estruturada
e organizada, também nos vem beneficiar.
Temos alguns associados que, surpreenden-
temente, estão a ser muito procurados por
clientes mexicanos, porque se o Trump, de al-
guma forma, os hostiliza, eles também vão
responder. Quem não compra marcas ameri-
canas vai comprar marcas europeias, e Portu-
gal apresenta uma boa relação
preço-qualidade com propostas de marcas e
coleções esteticamente muito evoluídas.
Porém, é preciso lutarmos por elas, irmos às
feiras, aos mercados, ir à procura do cliente.
Com a crise, o chip mudou, porque se antes
eramos apenas tomadores de encomendas,
agora somos vendedores. Além disso, passá-
mos da competição do preço para o valor. Isso
é que fez a grande diferença.
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Famalicão quer reforçar a sua importância como
município capital do têxtil e vestuário em Portu-
gal. É com base nesse propósito que a Câmara
Municipal e o Centro Tecnológico das Industrias
Têxtil e do Vestuário (Citeve) estão a conjugar
esforços no sentido de formalizar, em Famali-
cão, o Cluster Têxtil de Portugal.   

O Norte de Portugal é a região da Europa de
maior relevância para o setor e Famalicão é o
epicentro dessa região que acolhe uma fileira
completa, onde, num raio de 60 quilómetros, a
indústria têxtil pode oferecer ao cliente todas as
soluções necessárias dentro da cadeia de pro-
dução. Acresce que Famalicão é considerado
também o concelho onde o setor tem a grande
força do seu desenvolvimento, com grandes
marcas e empresas produtoras e reconhecidas
infraestruturas tecnológicas e de inovação. 

“São conhecidas a diversidade, a quanti-
dade de empresas, o volume de emprego, a ca-
pacidade produtiva, a força exportadora e a
competência tecnológica instaladas em Fama-
licão”, começa por justificar o presidente da Câ-
mara Municipal, Paulo Cunha, que destaca
ainda os centro tecnológicos Citeve e Centi
como “âncoras tecnológicas muito relevantes
para o setor”, que estão localizados também em
Famalicão. 

Entendendo que “não há outro concelho em
Portugal com tal concentração de meios”, o au-
tarca não tem dúvidas de que o território fama-
license “tem condições para assumir esse

protagonismo”. Por isso, adianta que está para
breve a formalização do Cluster Têxtil de Portu-
gal, cuja missão assenta na “promoção do de-
senvolvimento integrado e sustentável do
agregado económico envolvendo têxteis, ves-
tuário e têxteis de aplicação técnica”, tendo o
Citeve como entidade pivô e a participação do
Município. 

Aliás, foi também com esse objetivo que a
Câmara Municipal decidiu apoiar, com uma
verba de 15 mil euros, a realização da primeira
conferência internacional do têxtil e vestuário
do país, a “iTechStyle Summit”, que decorreu na
segunda e terça-feira no Terminal de Cruzeiros
do Porto de Leixões, organizada pelo Citeve.

A conferência reuniu centenas de agentes
inovadores da indústria, fornecedores de tecno-
logia, investigadores, cientistas, profissionais e
estudantes, nacionais e europeus. Ao longo de
dois dias pretendeu-se criar uma plataforma de
debate e reflexão sobre o conhecimento cientí-
fico e tecnológico atual, sem esquecer as ques-
tões relacionadas com as políticas públicas para
o setor.

“O que nós queremos, através destas inicia-
tivas como a iTechStyle Summit ou o Cluster Têx-
til, é criar condições para que o setor têxtil em
Famalicão seja cada vez mais líder a nível nacio-
nal e tenha cada vez mais projeção a nível inter-
nacional”, conclui Paulo Cunha. 

Citeve e autarquia unem esforços para formalizar Cluster Têxtil de Portugal

Famalicão quer consolidar-se 
como cidade têxtil nacional

Entretanto, Paulo Cunha reafir-
mou, na passada segunda-feira, a
ambição de fazer com que Fama-
licão seja reconhecida como a ci-
dade têxtil de Portugal. E fê-lo na
presença do Ministro da Econo-
mia, Manuel Caldeira Cabral, e de
duas centenas de atores europeus
e nacionais do sector. Ambos par-
ticiparam, no Porto, num jantar no
âmbito da iTechStyle Summit, a
primeira conferência internacio-
nal do têxtil e vestuário organi-
zada pelo Citeve, centro
tecnológico sedeado em Famali-
cão, e pela Associação Selectiva
Moda e apoiada pela autarquia fa-
malicense.

Justamente, o Ministro da Eco-
nomia, na sua intervenção, elo-
giou a força do sector em
Famalicão e a acuidade de Paulo
Cunha. “O Presidente da Câmara
de Famalicão tem um papel muito
importante neste sector que está
a crescer e de que o país se orgu-
lha”, observou Caldeira Cabral.

Ministro da
Economia 

elogia 
“papel 

importante” 
de Paulo Cunha

Cristina Azevedo
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Bombers: esta tendência veio para ficar.
Mas desta vez, são os bombers bordados
a grande novidade de 2017. 

 Chokers: um acessório que marcou o
ano de 2016. Neste ano novo aposte, no-
vamente, neste acessório. Mas desta vez
apenas composto por um fio. É mais cha-
mativo ao olhar.

 Casacos de penas: siga esta tendência
em 2017. No entanto, estes casacos preci-
sam sempre de ter um aspeto o mais so-
fisticado possível, como, por exemplo,
apostar numa cor forte, que combine com
o seu look.

 Jeans de bainha desfiada:esta peça será
um elemento essencial a ter no seu armá-
rio. Pode combiná-las tanto com ténis
como com mocassins.

 Calças largas: várias estrelas de Holly-
wood as usam. Dão um ar descontraído
ao seu look. Devem ser combinadas com
camisas sóbrias, estilo masculino para um
efeito mais cool.

 Slip Dress e as sobreposições: uma ho-
menagem aos anos 90. Pode usá-lo no ve-
rão, tal como ele é, ou no inverno conju-
gado com camisas e casacos. 

 Sweatshirt: estas camisolas dão um to-
que mais casual e divertido ao seu look.
Misture-as com diversos padrões.

 Estilo oversized: a tendência estilo XL

volta a estar em voga no ano de 2017. É
um estilo imbatível.

 Veludo: em sapatos, botins, casacos,
vestidos, macacões, tops e sobretudo em
blazers. Uma opção sofisticada, que se
adapta tanto ao dia a dia como à noite.
Use e abuse!

 Sapatos Mule: este é o tipo de sapatos
que dão nas vistas de qualquer um. Ideais
para o bom tempo que se aproxima. Cal-
çados por mulheres que transbordam ele-
gância e descontração, simultaneamente.

 Fatos coloridos: em azul, cor de rosa,
verde…não importa! Aposte em cores for-
tes.

 Peças transparentes: continuam a ser
um must-have ideal para a noite, dando
um toque de estilo em qualquer look.

 Jeans Vintage: vários modelos desta
peça continuam a ser um êxito. De linhas
retas, desgastados, de cintura subida ou
coloridos. Várias formas de usar a mesma
peça.

O "Pijama": fatos, casacos compridos...o
cetim veio para ficar. Esta é a nova tendên-
cia do próximo ano. Estranha para alguns,
mas que fica bem em qualquer ocasião.

 Sem ombros: Camisas, tops, vestidos e
macacões sem ombro tendem a ditar de
novo as regras para a primavera/verão de
2017.

As exportações de vestuário, segundo a ATP, representam 61% do total das exporta-
ções do setor, seguindo-se as exportações de matérias têxteis, com um peso de
25% do total e, por fim, as exportações de têxteis-lar e outros artigos têxteis confe-
cionados, com um peso de 14% do total.
Quanto a destinos, a Espanha reforçou a sua hegemonia, registando um cresci-

mento de 12% e aumentando a sua quota, passando de 33% em 2015, para 35% em
2016, tendo sido, um dos países que maior crescimento absoluto registou (acréscimo
de 196 milhões de euros); a França, continua a ocupar o segundo lugar do ranking,
com uma quota de 12% e, embora tivesse registado um crescimento de cerca de
3%, diminuiu o seu peso no total, passando de 13% em 2015, para 12% em 2016; a
Alemanha foi o segundo país que mais cresceu em termos absolutos (acréscimo de
26 milhões de euro), registando uma taxa de crescimento de 6% e mantendo a sua
quota de 9%; o Reino Unido e os EUA ocupam, respetivamente, 4.º e 5.º lugar, mas
sofreram perda de peso no total, com quedas de -1% para o Reino Unido e -7% para
os EUA (não tendo, em ambos os casos, sido indiferente as novas circunstâncias
políticas destes países); Itália, Holanda e Suécia, são os destinos que se seguem,
todos com crescimentos absolutos e relativos assinaláveis (Itália: 12%, Holanda
15% e Suécia 20%). Angola, que em 2015, figurava no 11.º lugar, foi o destino que
maior queda registou, em termos absolutos (menos 27 milhões de euros, equivalente
a uma taxa de crescimento de -45%).
O têxtil e vestuário é, de facto, um dos setores mais importantes da economia

nacional, representando as suas exportações 10% do total nacional e contribuindo
com 20% do emprego, 9% da produção e 8% do volume de negócios da indústria
transformadora.

Tendências para 2017

Exportações: os números


