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ENTIDADE PROMOTORA: ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal

DATAS DE INÍCIO/FIM: fevereiro 2014 – junho 2015

FINANCIAMENTO: Projeto SIAC 39076 cofinanciado pelo QREN/COMPETE.

No1 Fomentar a cultura e espírito de cooperação entre os empresários do setor. 

No2 Sensibilizar para as vantagens e oportunidades decorrentes do networking através 
do desenvolvimento de projetos conjuntos.

No3 Incentivar o espírito de liderança nacional na condução dessa estratégia.

CONHECE  O  PROJETO  EUROPEAN TEXTILE COOPERATION?

OBJETIVOS:

O  QUE Ja ACONTECEU:

ESTUDOS

Estudo Oportunidades de Financiamento na União Europeia para o Setor do Têxtil e do Vestuário 
JANEIRO 2015

Estudo para a constituição da rede de cooperação europeia de players do setor 
MARÇO 2015

ESTUDO OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO NA UNIÃO EUROPEIA PARA O SETOR DO TÊXTIL 
E DO VESTUÁRIO:

São vários os domínios nos quais o setor do têxtil e vestuário poderá encontrar oportunidades de 
financiamento na prossecução dos seus objetivos, concluindo-se, assim, que as palavras de ordem 
serão inovação, eficiência ambiental, competitividade e sustentabilidade.

O QUE  CONCLUiMOS?



Entre as oportunidades em destaque destacam-se os instrumentos financeiros disponibilizados no 
âmbito de diferentes programas, tais como H2020, COSME e LIFE. Programas estes onde se encon-
tram as oportunidades de maior interesse para o setor.

A prioridade está claramente em superar a crise económica e tornar a Europa um mercado mais 
competitivo. Dessa forma, o conjunto de instrumentos e programas disponíveis entre 2014-2020 ca-
racteriza-se pela tónica nos resultados, pela simplificação da aplicação e por um maior recurso à 
condicionalidade. 

Assumindo as empresas, em especial PME, um maior relevo em razão do seu contributo para o cres-
cimento e o emprego na União Europeia, fundamental para que a União alcance objetivo prioritário 
da sua estratégia “Europa 2020”, nomeadamente um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

 
ESTUDO PARA A CONSTITUIÇÃO DA REDE DE COOPERAÇÃO EUROPEIA DE PLAYERS DO SETOR

Tendo como principal objetivo a identificação do melhor ponto de partida para a rede de cooperação 
de players europeus no setor do têxtil e vestuário, esta análise inclui todos os países da União Eu-
ropeia, procedendo-se à interpretação de diversos fatores como a disponibilidade de fundos no novo 
quadro orçamental, a execução orçamental no período anterior, a data de adesão e a existência de 
estruturas aglomeradoras do setor com as quais possam ser estabelecidas pontes de cooperação. 

Após esta avaliação, procedeu-se a uma análise mais profunda destes países. Esta densificação en-
globa características mais individuais dos países, tanto a nível macro como do setor em causa, pro-
curando sempre estabelecer pontos de contacto ou desconexão com Portugal. A evolução económica 
recente, as relações comerciais com Portugal e presença nacional no país, assim como as oportuni-
dades no quadro atual europeu constituem algum dos fatores pelos quais a Polónia se destaca como o 
candidato potencialmente mais interessante na análise apresentada, como o primeiro país a abordar 
no estabelecimento desta rede colaborativa.

Para esta abordagem é ainda apresentado um pequeno portfólio de experiências da ATP em diversas 
dimensões de atuação, representando um primeiro leque objetivo de produtos a apresentar como 
cartão-de-visita num possível projeto piloto.

A análise efetuada permitiu identificar vários mercados interessantes para a rede de colaboração 
em construção.

O QUE Ai VEM:

ESTUDO PARA IDENTIFICAÇÃO, CARATERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO E 
NOVOS MODELOS LOGÍSTICOS, NO ÂMBITO DO SETOR TÊXTIL E VESTUÁRIO

Este estudo será composto por três partes que se complementam, começando por se apresentar uma 
caraterização sucinta do setor têxtil e do vestuário, e seu enquadramento macroeconómico nacional e 
internacional. Nesta caraterização, dá-se preferência naturalmente à ITV portuguesa, mas não deixa 
de se considerar vários aspetos que são caraterísticas essenciais do setor têxtil e do vestuário euro-
peu. Na segunda parte, será realizada a apresentação dos principais modelos de negócios desenvolvi-
dos nos últimos anos. Na terceira e última parte, serão expostas e analisadas as principais tendên-
cias, processos e métodos ao nível da logística, os quais naturalmente estarão interligados com os 
modelos de negócio antes apresentados. Na conclusão, serão apresentadas algumas linhas de ori-
entação essenciais, nomeadamente no âmbito da projetada concretização da rede de colaboração 
europeia de players do setor têxtil.



PARTICIPE!

FIQUE ATENTO ÀS PRÓXIMAS INICIATIVAS DO PROJETO EUROPEAN TEXTILE COOPERATION! 
SIGAM-NOS EM WWW.ATP.PT OU WWW.FACEBOOK.COM/ATP.PORTUGAL

PLATAFORMA PARA O CONHECIMENTO - EUROPEAN TEXTILE COOPERATION

Para a prossecução de um dos principais objetivos do projeto, estudou-se a criação de uma rede de 
cooperação à escala europeia que terá como missão a defesa e a promoção dos têxteis e vestuário 
produzidos na Europa. Nesse sentido foi desenvolvida uma plataforma dedicada à promoção entre o 
setor do têxtil e do vestuário das oportunidades de cooperação na Europa e onde se poderá encontrar 
informação detalhada sobre oportunidades de financiamento através de programas europeus e da 
contratação pública da UE, bem como informação sobre os principais players do setor na cena eu-
ropeia. Esta plataforma está ainda dotada de um conjunto de ferramentas colaborativas, essenciais 
para a troca de informação e estímulo da colaboração entre os seus membros.

CONFERÊNCIA FINAL • EUROPEAN TEXTILE COOPERATION – A ITV NA UE

Com vista ao incremento da presença europeia do setor, o projeto European Textile Cooperation visou 
a criação de uma rede de colaboração europeia de players do setor têxtil e de vestuário tendo como 
objetivo a constituição de um ambiente de trabalho que permita o lançamento de projetos e iniciativas a 
nível europeu, permitindo potenciar o acesso da indústria nacional das oportunidades existentes na UE.

Neste evento, além de discutidas as temáticas mais prementes neste domínio além das estudadas 
no âmbito do projeto, será ainda apresentada a Plataforma para o Conhecimento - European Textile 
Cooperation, construída especificamente para o setor por forma a alavancar estes objetivos.

Este evento será dividido em dois momentos a 27 de maio na Covilhã e 2 de junho no Porto

Para inscrições e mais informações contacte: ana.paula.dinis@atp.pt

http://www.atp.pt
http://www.facebook.com/ATP.PORTUGAL
mailto:ana.paula.dinis%40atp.pt?subject=

