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O projeto “Regeneração ITV” teve por orientação e propósito:
“Promover o Empreendedorismo Inovador, Qualificado     e Criativo na 
Fileira Têxtil e Vestuário.”

De uma forma mais abrangente reproduzimos a realidade visada pelo projeto e que 
reproduz e resume as suas vertentes e áreas de intervenção primordiais:

“O presente projeto visa contribuir para a dinamização e qualificação do sistema 
empreendedor associado à cadeia de valor da indústria têxtil e vestuário, tendo em 
vista nomeadamente o desenvolvimento de atividades inovadoras, qualificadas e 
criativas, estrategicamente orientadas para a internacionalização.
Assim, numa perspetiva sistémica, a realidade visada pelo projeto é composta pelas 
seguintes realidades específicas, naturalmente relacionadas e complementares:
■ fileira têxtil e vestuário, composta pelo conjunto das empresas que desenvolvem 

atividade em elos principais ou de suporte da cadeia de valor alargada em causa;
■ ecossistema empreendedor nacional (transversal e específico da fileira), 

composto pelos atores com papel relevante nos vários elementos que o 
compõem, nomeadamente associações, universidades, entidades públicas, centros 
tecnológicos, entre outros;

■ empreendedores potenciais em atividades associadas à fileira têxtil e vestuário.”

Contribuiram para o desenvolvimento 
das actividades, as seguintes entidades:
1.   Astrolábio, S.A.
2.   Centro Tecnológico da Indústria  

Têxtil e Vestuário de Portugual
3.   MyPlace
4.   MODATEX – Centro de Formação 

Profissional da Indústria Têxtil, 
Vestuário, Confeção e Lanifícios

5.   Comunicadores & Associados
6.   Universidade de Aveiro
7.   Universidade da Beira Interior
8.   Universidade do Minho
9.   IPCA – Instituto Politécnico  

do Cávado e do Ave
10.  ABS – Atlântico Business School
11.  ISMAI – Instituto Universitário          

da Maia

Dentro do proposto foram desenvolvidas as seguintes actividades:

Atividades Designação

Estudo "Empreendedorismo na fileira têxtil e 
vestuário: diagnóstico e visão prospetiva"

Elaboração de estudo e relatório de caracterização do empreendedorismo na fileira 
têxtil e vestuário  (perfil, atividades, tipologias, taxa de sucesso, mercados, etc)

Deteção, Mapeamento e Divulgação                                
de Oportunidades para Empreender na Fileira               
Têxtil e Vestuário

Realização de survey "Oportunidades para empreender na fileira têxtil e vestuário"

Realização de 3 workshops no âmbito da deteção e mapeamento                               
de oportunidades para empreender na fileira têxtil e vestuário (2 especialistas        
por workshop x 4 horas por workshop x 3 workshops) – Norte + Centro

Estudos de caso de criação de novos negócios         
qualificados e criativos na fileira têxtil e vestuário

Estudo de 10 casos de empreendedorismo recente no ITV.

Estudo de benchmarking internacional “Boas Práticas 
de Promoção do Empreendedorismo Qualificado e 
Criativo na fileira têxtil e vestuário na Galiza” 

Caracterização da oferta da ITV Galega e análise comparativa.

Ciclo de seminários temáticos (8) relativos a 
temas chave para o empreendedorismo qualificado                  
e criativo na fileira têxtil e vestuário

Workshops de capacitação para empreendedores - Serviços de apoio logístico – 
Norte + Centro

Coaching de acompanhamento de novos projetos         
de empreendedorismo qualificado e criativo na fileira 
têxtil e vestuário

Coaching - acompanhamento de novos projetos de empreendedorismo qualificado 
e criativo na fileira têxtil e vestuário - 2017 - Norte

REGENERAÇÃO ITV
“UM SETOR A DESENVOLVER EMPREENDEDORISMO, 
CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO.”
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SEMINÁRIOS TEMÁTICOS SOBRE TEMAS CHAVE 
PARA O EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO 
NA FILEIRA TÊXTIL E VESTUÁRIO 
(objectivo: 8 seminários e 160 participantes)

Considerando o seu objectivo estratégico, e fazendo parte de um dos seus 
objectivos, foram realizados seminários orientados para:
“Reforçar a dimensão, qualidade, articulação, consistência e densidade do 
ecossistema de empreendedorismo na fileira têxtil e de vestuário nacional, de modo 
a, no seu seio, facilitar e potenciar o empreendedorismo qualificado e criativo, 
que por sua vez conduza ao surgimento e desenvolvimento de novos projetos 
empresariais, assentes em fatores imateriais e sustentáveis de competitividade e 
orientados para a inovação e internacionalização da oferta nacional neste contexto.”

Local Data/Hora Participantes

Sede da ATP (Famaicão)
12 Dezembro de 2016 
14H00

10

Museu dos Lanifícios da Universidade                 
da Beira Interior (Covilhã)

13 Dezembro de 2016 
10H45

27

Insituto Politecnico do Cávado e do Ave – 
Escola Superior de Gestão (Barcelos)

29 Março de 2017 
16H00

50

Insituto Politecnico do Cávado e do Ave – 
Escola Superior de Gestão (Barcelos)

29 Março de 2017 
18H30

30

Total de Paricipantes 117

Entidade Tema Data Local Participantes

1 Modatex Financiamento e incentivos para StarUp´s 19 Setembro 2017 Porto 20

2 UBI Da Ideia ao Modelo de Negócio 13 Dezembro 2017 Covilhã 39

3
Mod’Tissimo – ATP (no Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro)

Oportunidades para Empreender na Fileira 
Têxtil e Vestuário

22 Fevereiro 2018 Porto 25

4
Faculdade de Engenharia da 
Universidade Minho

Aceleração de Projetos e Apresentação                      
a Investidores

28 Fevereiro 2018 Guimarães 19

5
Creative Science Park                 
(Universidade de Aveiro)

Ecossistema Empreendedor – Incubação,             
aceleração e apresentação de projetos                       
a investidores

20 Abril 2018 Ílhavo 7

6 IPCA
Dados do Empreendedorismo em Portugal:          
Aceleração e Apresentação de Projetos

27 Abril 2018 Barcelos 44

7 ABS/IESF
Empreendedorismo na Fileira Têxtil                
e Vestuário

17 Maio 2018 V. N. Gaia 54

8 ISMAI

Boas Práticas de Promoção                           
do Empreendedorismo Qualificado e 
Criativo na Fileira Têxtil e Vestuário              
na Galiza

24 Maio 2018 Maia 48

Em termos de produção de documentação e conhecimento de suporte ao projecto 
foram desenvolvidos os seguintes estudos e análises, que também constituiam 
metas do projecto (disponíveis no site do projecto):
1. Elaboração de Estudo “empreendedorismo Qualificado e Criativo na fileira têxtil       

e vestuário: diagnóstico e visão prospectiva”;
2. Deteção Mapeamento e divulgação de oportunidades para empreender;
3. Realização de estudos de caso de criação de novos negócios qualificados                  

e criativos na fileira têxtil e vestuário;
4. Realização de estudo de benchmarking internacional “Boas Práticas de 

Promoção do Empreendedorismo Qualificado e Criativo na fileira têxtil e vestuário                 
na Galiza”.

WORKSHOPS MAPEAMENTO 
DE OPORTUNIDADES

Enquadrado no desenvolvimento do 
relatório “Deteção e mapeamento 

de oportunidades para empreender 
na fileira têxtil e vestuário” foram 

desenvolvidos os seguintes Workshops 
de identificação e avaliação conjunta de 

oportunidades para empreender, com 
agentes da fileira e empreendedores/as 

potenciais.
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Um dos grandes objectivos do projecto R’ITV foi o apoio e 
orientação de projectos a serem desenvolvidos na fileira 
têxtil e de vestuário, reflectindo também o estudo relativo às 
oportunidades de empreender desenvolvido.
Estes workshops versaram diversas áreas de apoio para 
os participantes, particularmente as que se focavam 

nas competências necessárias para o desenvolvimento 
de negócios e projectos saudáveis e competitivos, 
particularmente quando se pretende que possuam 
capacidades de internacionalização, no âmbito empresarial.

N.º de workshops de capacitação para empreendedores 4 Número de workshops realizados 4

N.º de participantes nos workshops de capacitação           
para empreendedores

48 Número de participantes 48

N.º de solicitações de informação e apoio por parte              
de empreendedores

100
Número de solicitações de esclarecimento e/ou apoio 
técnico

100

N.º de horas de apoio técnico a empreendedores               
utilizadores do helpdesk do empreendedor da fileira           
têxtil e vestuário

520 Número de horas 520

N.º de novas ideias ou projetos  apoiados por serviços         
de coaching

20 Número de ideias/projetos 20

N.º de eventos de apresentação e disseminação                   
de resultados do projeto

2 Número de eventos 2

N.º de participantes nos eventos de apresentação                    
e disseminação de resultados do projeto

160 Número de participantes 160

1.a Call de Ideias e Projectos

Promotor Projecto

1 Cristiana Rebelo SOBRI

2 Daniela Barros Daniela Barros

3 Susana Figueiredo INTEGRARTE

4 Márcia Nazareth Nazareth Collection

5 Micaela Guimarães Foschino

6 Hugo Miranda XTRENDI

7 Vasco Dias Bio-Legging

8 Joaquim Fernandes Be Made

9 Sandra Teixiera Tramma

10 Sónia Ferreira BestHealth4U

2ª Call de Ideias e Projectos

Promotor Projecto

1 João Pedro Pereira Portas Myster.Tile

2 Mónica Ferreira B-Mum

3 Ana Cotter CLASPS

4 Daniela Sá NAJHA

5 Isabel Ribeiro My Story

6 Paula Portas FAB LAB

7 Joana Ribeiro HappyAnn

8 Pedro Pereira Miguel Ribeiro - Drytex 2

9 Ana Margarida BAST Interiors

10 Cristina Soares/Liliana* Two Queen

PROJECTOS ACOMPANHADOS NAS “CALL DE IDEIAS 
E PROJECTOS R’ITV”

WORKSHOPS DE CAPACITAÇÃO 
PARA EMPREENDEDORES
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