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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este relatório sistematiza os procedimentos desenvolvidos e os conteúdos estruturados no 

âmbito da atividade “Deteção, Mapeamento e Divulgação de Oportunidades para 

Empreender na Fileira Têxtil e Vestuário”, incluída no projeto REGENERAÇÃO ITV, uma 

operação apoiada pelo Compete 2020 no âmbito da medida de apoio “Sistema de 

Incentivos a Ações Coletivas – Promoção do Espírito Empresarial” (aviso 03/SIAC/2015; 

candidatura POCI-02-0651-FEDER-016122). 

 

Esta atividade incluiu as seguintes ações específicas: 

- pesquisa e estruturação de informação relevante 

- realização de inquérito online 

- dinamização de workshops com stakeholders 

- sistematização de oportunidades para empreender na fileira têxtil e vestuário 

 

Neste documento, é apresentada a informação relevante associada a essas ações, 

concretamente: 

- objetivos e roteiro metodológico de partida 

- descrição do processo de desk research e apresentação dos seus outputs 

- descrição do processo de auscultação dos agentes da fileira, nomeadamente através de 

questionário online e workshops 

- processo de sistematização e validação das oportunidades para empreender detetadas 

 



 

 

4 

São também apresentadas algumas conclusões e recomendações para empreendedore/as 

que possam aproveitar as oportunidades para empreender identificadas, bem como alguns 

anexos com documentos utilizados e gerados na realização da atividade global supracitada 

que é neste documento apresentada. 
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2. ENQUADRAMENTO 

 

a. Âmbito 
 

O objetivo geral do projeto Regeneração ITV é impulsionar e facilitar o surgimento de novos 

negócios qualificados e criativos no âmbito da fileira têxtil e vestuário, nomeadamente nas 

seguintes atividades económicas:  

• Criação, Moda e Design 

• Tecnologias de informação e comunicação aplicadas à fileira têxtil e vestuário 

• Serviços de engenharia aplicada à fileira têxtil e vestuário  

• Ambiente, ecoeficiência e sustentabilidade 

• Serviços especializados (Ex: consultoria, serviços técnicos, etc) 

• Outros 

Pretende-se assim qualificar toda a cadeia de valor alargada da fileira, apostando em fatores 

dinâmicos e imateriais de competitividade que a possam tornar mais competitiva a médio 

e longo prazo, contribuindo assim para a sua regeneração sistemática. 

 

b. Objetivos 

Os objetivos de partida para a realização da atividade de deteção e mapeamento de 

oportunidades para empreender na fileira têxtil e vestuário foram os seguintes: 

 

✓ Melhorar o nível de conhecimento e informação global sobre a realidade e evolução 

do empreendedorismo e do ecossistema empreendedor da fileira têxtil e vestuário 
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✓ Identificar oportunidades de negócio na fileira têxtil e vestuário, associadas 

nomeadamente a atividades culturais/criativas e/ou intensivas em conhecimento 

e/ou tecnologia 

✓ Identificar/ativar ideias de negócio na fileira têxtil e vestuário, associadas 

nomeadamente a atividades culturais/criativas e/ou intensivas em conhecimento 

e/ou tecnologia 

✓ Envolver empreendedores recentes ou potenciais em redes (formais ou informais), 

projetos e atividades do ecossistema empreendedor da fileira têxtil e de vestuário 

✓ Disseminar boas práticas de empreendedorismo qualificado e criativo na fileira têxtil 

e vestuário 

✓ Gerar e disponibilizar mais e melhor informação e facilitar o acesso a competências 

para empreendedores e outros agentes do ecossistema empreendedor da fileira 

têxtil e vestuário 

✓ Gerar mais oportunidades de contacto, cooperação e coopetição entre os agentes 

do ecossistema empreendedor da fileira têxtil e vestuário (empresas existentes, 

empreendedores, instituições de I&D, entidades públicas, etc) 

✓ Reduzir desequilíbrios regionais no acesso a informação e serviços de apoio por 

parte de empreendedores e outros agentes da fileira têxtil e vestuário 

✓ Ativar a adesão/participação de empreendedores em redes/parcerias/comunidades 

da fileira têxtil e vestuário 

✓ Envolver entidades do ecossistema empreendedor nas atividades do projeto 
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c. Roteiro metodológico 

 

O roteiro metodológico aplicado assentou nas seguintes ações específicas: 

- Desk Research (que teve como output principal uma primeira lista genérica de 

oportunidades, passível de utilizar nas ações seguintes – questionário e workshops) 

- Questionário “Oportunidades para Empreender na Fileira Têxtil e Vestuário” (divulgado 

junto dos agentes da fileira) 

- Workshops de identificação e avaliação conjunta de oportunidades para empreender, com 

agentes da fileira e empreendedore/as potenciais 

- Estruturação, aprofundamento e  da avaliação das oportunidades para empreender 

identificadas 

- Divulgação das oportunidades identificadas junto de empreendedore/as  

- Divulgação dos resultados junto dos agentes e stakeholders do projeto e da fileira 

No esquema seguinte é sistematizado este roteiro. 

 

  

Desk 
Research

Questionário 

+

Workshops

Estruturação 
e validação 

de conteúdos
Divulgação
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3. DESK RESEARCH 

 

O trabalho de desk research de suporte à deteção e mapeamento de oportunidades para 

empreender em atividades qualificadas e criativas da fileira têxtil e vestuário assentou nas 

seguintes ações específicas: 

- identificação e consulta de fontes relevantes para a fileira 

- identificação e sistematização de tendências estruturais relevantes para a fileira 

- sistematização de oportunidades identificadas como tal nas fontes de informação 

utilizadas 

- reflexão por parte de equipa técnica multidisciplinar acerca da informação recolhida 

- estruturação, a partir das ações específicas anteriores, de um quadro inicial de 

oportunidades para empreender na fileira têxtil e vestuário   

 

Nos pontos seguintes é feita a apresentação mais concreta das ações realizadas e dos 

outputs gerados nesta atividade específica de desk research. 
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a. Principais fontes de informação utilizadas 
 

• Planos estratégicos do setor/fileira 

o INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO - ROADMAP PARA A INOVAÇÃO 2012 – 

2020 (IMATEC) 

o Plano estratégico Têxtil 2020 (ATP) 

• Dados estatísticos do setor/fileira 

o Dados demográficos (empresas, CAE, nascimentos, mortalidade, etc) 

o Dados financeiros 

o Dados relativos ao comércio internacional 

o NOTA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA - Análise setorial da indústria dos 

têxteis e vestuário 2010-2015 (Banco de Portugal) 

• Estudos e relatórios do setor/fileira 

o Análise setorial da indústria dos têxteis e vestuário (Banco de Portugal) 

o Ferramenta de apoio à implementação do SG IDI aplicado ao Setor Têxtil e 

do Vestuário (CITEVE) 

o Análise da Indústria Têxtil e Vestuário no Norte de Portugal e Galiza: 

Consolidação da Complementaridade do “Cluster” Transfronteiriço na 

Euroregião (ATP/CITEVE) 

o Guia de orientação para a inovação e empreendedorismo no cluster têxtil 

moda nos vales do Ave e Cávado 

• Websites de entidades relevantes 

o Associações 

o Entidades públicas 
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o Empresas 

o Universidades e centros tecnológicos 

• Trabalhos académicos 

o Inovação estratégica na indústria têxtil e do vestuário nacional: estudo de 

caso (Helder José Faria Pinto, Universidade do Minho) 

o “Inovação e Rendibilidade: O Caso das Empresas do Setor Têxtil Português” 

(Ana Maria Correia Martinho – IPV) 

• Atas e apresentações de conferências e congressos relevantes 

o Inovação e Rendibilidade no Setor Têxtil Português (António Pedro Martins 

Soares Pinto; Carla Manuela Ribeiro Henriques; Ana Maria Correia Martinho 

- Escola Superior de Tecnologia - Instituto Politécnico de Viseu) 

• Planos e programas de desenvolvimento territorial 

o RIS3 da região Norte 

o PO Norte 

o Acordo de Parceria – Portugal 2020 

• Revistas e publicações 

o Jornal T 

o Portugal Têxtil 

o Notícias de outras publicações informativas, nomeadamente setoriais 

• Outros documentos 

o EMPREENDEDORISMO JOVEM - um olhar sobre Portugal, 2014 (IFDEP) 
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b. Algumas tendências estruturais identificadas 

 

No quadro seguinte são apresentadas, de forma genérica, as principais tendências 

estruturantes da fileira, identificadas sobretudo no Plano Estratégico Têxtil 2020.  

Esta informação está aprofundada no Anexo 1 – Tendências Estruturais da Fileira Têxtil e 

Vestuário (este documento foi utilizado na dinamização dos workshops a que se fará 

referência adiante) 
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Grandes quadros de tendências Inputs específicos 

Quadro regulamentar 

Quadro de valores 

Quadro demográfico 

Quadro tecnológico 

Quadro competitivo 

Globalização: o domínio da produção 

Alternativas para a Europa que produz 

Fim do posicionamento dual 

Sustentabilidade como fator de competitividade 

Novos conceitos de customização 

A Têxtil “contamina” 

O estilo sobrepõe-se à Moda 

Polarização do mercado 

Irrupção do consumo alternativo 

Os autênticos influencers da Moda 

Transição de gerações no mercado de consumo 

Revalorização dos over 50 

Reorganização do subsetor da Distribuição 

Redimensionamento do número de lojas físicas 

Fim do conceito de pequeno comércio de vestuário 

Batalha sem quartel pela máxima eficiência logística 

Emerge o Shoppertainement 

Novos motores tecnológicos para o marketing 

Da comunicação unidirecional para a bidirecional 

A necessária reinvenção da promoção da Moda 
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c. Oportunidades genéricas para a fileira como um todo 

 

• Acordos de Livre Comércio com os EUA (a confirmar, tendo em conto os recentes 

desenvolvimentos) e o Mercosul; 

• Nichos de mercado para determinados tipos de produtos e mercados emergentes; 

• Perda de competitividade por parte de alguns grandes “players” globais, com 

destaque para a China; 

• Identidade europeia que beneficia todos os produtos realizados em território da 

U.E. – “european lifestyle”; 

• Têxteis técnicos e funcionais; 

• Indústria de bens de equipamento e de “software” para o “cluster”; 

• Crescimento da competitividade, pela via da produtividade, da formação 

profissional, 

• da educação de base, do saneamento do Sector e da terciarização das empresas – 

ganhar valor nas pontas da cadeia produtiva, ou seja na conceção e 

desenvolvimento do produto (compreende o design e a marca) e no controlo das 

redes de comercialização (marketing, merchandising e distribuição); 

• Exploração de licenças; 

• Reindustrialização, como política económica nacional e europeia, desde que efetiva; 

• Especialização Industrial; 

• Empreendedorismo jovem no Sector. 

(fonte: Plano Têxtil 2020 – ATP) 
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d. Estratégias de especialização inteligente regionais 

De seguida é apresentada informação resumida acerca das tendências, orientações, 

apostas e oportunidades identificadas pelas estratégias de especialização inteligente das 

regiões Norte e Centro de Portugal, nas quais o projeto Regeneração ITV se implementa. 

 

d.1. RIS3 Norte – Estratégia de Especialização Inteligente da Região Norte: 

 
i. Domínio de especialização “Cultura, Criação e Moda” 
 

Tendências internacionais: 

 

• Dos produtos básicos aos produtos especializados: novas fibras especiais e fibras 

compósitas para produtos inovadores, funcionalização de materiais e processos 

relacionados, biomateriais, biotecnologias e métodos de transformação ecológica; 

• Novas aplicações têxteis: novos produtos têxteis para melhoria do desempenho, 

para aplicações técnicas inovadoras e têxteis e vestuário inteligentes; 

• Rumo à personalização: customização em massa de vestuário e moda, novos 

designs, processos e tecnologias de desenvolvimento de produtos, e processos de 

gestão integrados do ciclo de qualidade e vida; 

• Era digital: surgimento de novos players, transformação progressiva das cadeias de 

valor, evolução do comportamento do consumidor e das suas expectativas, 

experiências digitais e aplicações móveis; 
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Racional de especialização: 

 

Exploração das indústrias criativas (sobretudo nas áreas de design e arquitetura), de 

novos materiais e de tecnologias de produção inovadoras, na criação de novas vantagens 

competitivas em setores ligados à produção de bens de consumo com uma forte 

componente de design (design based consumer goods), nomeadamente o têxtil e 

vestuário, calçado, acessórios, mobiliário, joalharia, etc. 

 

 

Fonte: Estratégia de especialização inteligente da região Norte 
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Oportunidades: 

 

• Complementar a tradicional oferta da indústria dos têxteis, vestuário e calçado com 

a especialização em nichos de mercado, tais como os têxteis técnicos aplicados ao 

desporto e à saúde e os têxteis-lar (hotelaria, etc.), aproveitando as sinergias 

existentes na região, resultantes da presença de empresas e centros de I&D 

reputados a nível internacional e detentores de elevado know how. 

• Abertura e recetividade dos mercados africanos e sul-americanos aos produtos 

portugueses, aliado ao forte crescimento económico, verificado nos últimos anos 

nestes países, e ao potencial resultante da emergência de novos consumidores. 

• Incorporação de valor criativo às indústrias tradicionais como os têxteis e vestuário, 

o calçado e o mobiliário e aproveitamento do capital de reconhecimento 

internacional para a afirmação de marcas próprias. 

• Emergência de produtos “de nicho”, “produtos de culto”, destinados a grupos de 

consumidores com gostos e uma cultura muito próprios, mas com alcance global o 

que permite a criação de negócios e marcas globais. 

• Exploração de modelos business to consumer, nomeadamente do e-commerce 

como forma de abordagem aos mercados internacionais. 

• Acrescentar valor ao tradicional modelo de negócio do private label através da 

oferta de um produto e serviço integrado que inclua o desenvolvimento de produto. 
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ii. Domínio de especialização “Ciências da Vida e Saúde” 
 

Racional de especialização: 

 

Consolidação das dinâmicas de articulação entre a investigação regional 

(nomeadamente, ao nível da engenharia de tecidos, do cancro, das neurociências e do 

desenvolvimento das técnicas cirúrgicas) e as empresas nas indústrias e serviços na área 

da saúde em sentido amplo (farmacêutica, dispositivos médicos, prestação de serviços 

saúde, turismo de saúde e bem-estar e cosmética). 

 

 

Fonte: Estratégia de especialização inteligente da região Norte 
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Oportunidades: 

 

• Presença de um conjunto de micro/pequenas empresas/start-ups com grande 

potencial de crescimento na área dos materiais avançados e da medicina 

regenerativa. 

• No setor dos dispositivos médicos, a possibilidade de incorporação de soluções 

avançadas como os nanomateriais e os materiais funcionais e inteligentes. 
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iii. Domínio de especialização “Recursos do Mar e Economia” 
 

Racional de especialização: 

 

Estabelecimento de relações de articulação entre engenharias aplicadas (civil, mecânica, 

naval, robótica, energia, biociências e tecnologias de informação, materiais), recursos do 

mar (vento, ondas, algas, praias, etc) e atividades económicas que os valorizem 

(construção naval, produção de energia em offshore, construção de plataformas, turismo 

náutico, biocombustíveis, alimentação e aquacultura em offshore, etc ). 

 

Fonte: Estratégia de especialização inteligente da região Norte 
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Oportunidades: 

• Aproveitamento do capital de conhecimento e saber fazer existente na região na 

área dos têxteis, vestuário e calçado para a exploração de nichos de mercado 

associados à moda e performance desportiva. 
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iv. Domínio de especialização “Sistemas Avançados de Produção” 
 

Enquadramento: 

 

As tendências de mercado e os vetores de competitividade industrial, em particular, das 

indústrias europeias, impõem como objetivo a sustentabilidade e a flexibilidade produtiva, 

aumentando a eficiência energética bem como a adaptabilidade da produção. No âmbito 

do projeto europeu de reindustrialização, os sistemas avançados de produção são 

fundamentais para as fábricas do futuro, tendo sido definidos seis focos de inovação para o 

horizonte 2020: 

i. Processos avançados de produção: ênfase no desenvolvimento de processos de produção 

em escala, mas suficientemente flexíveis para acomodar alterações na procura; 

ii. Sistemas inteligentes e adaptativos: foco no desenvolvimento de novos sistemas e 

equipamentos, combinando soluções de mecatrónica, controlo, monitorização e 

automação; 

iii. Fábricas digitais e virtuais: concentrando-se na conceção das fábricas, gestão de dados 

e planeamento e gestão de operações, criando sistemas de comunicação entre a 

infraestrutura, os equipamentos, e os stocks e integrando a informação em sistemas de 

controlo de gestão, otimizando a produção; 

iv. Plataformas colaborativas e móveis: criação de cadeias-de-valor dinâmicas e 

digitalmente integradas, funcionando como plataformas colaborativas, e integração com 

plataformas móveis; 

v. Produção humano-cêntrica: focando a redistribuição de tarefas produtivas e o 

desenvolvimento de sistemas de interação homem-máquina, num contexto de 
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trabalhadores altamente qualificados, controlando sistemas automatizados de elevada 

complexidade; 

vi. Produção “personalizada”: desenvolvendo sistemas que permitam envolver o cliente no 

design dos produtos, concebendo e produzindo soluções custom-made num quadro de 

produção em escala industrial, passando da produção em massa para a personalização em 

massa. 
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Racional de especialização: 

 

Desenvolvimento de fileiras associadas às Tecnologias de Largo Espectro (Key Enabling 

Technologies), nomeadamente os Sistemas de Produção Avançados (Advanced 

Manufacturing Systems), Nanotecnologias, Materiais e TICE, conjugando a existência de 

capacidades e infraestruturas cientificas e tecnológicas, e de setores utilizadores 

relevantes, através do reforço do tecido empresarial existente (no caso das tecnologias 

de produção e das TICE) ou da criação de novas empresas (sobretudo na área da 

nanotecnologia e da produção de novos materiais). 

 

 

Fonte: Estratégia de especialização inteligente da região Norte 
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Oportunidades: 

• Aposta na re-industrialização Europeia, na eficiência energética e na eficiência 

ambiental. 

• Crescente automação dos processos industriais e aposta na melhoria da interação 

homem-máquina. 

• Novas tendências de crescente personalização dos bens de consumo, exigindo 

crescente flexibilização da produção. 

• Crescimento da componente de serviços de elevado valor acrescentado. 

• Articulação com outras tecnologias de largo espectro com presença relevante na 

região como as nanotecnologias, os materiais e as TICE. 

• Infraestrutura world class de nanotecnologias. 
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d.2. RIS3 Centro – Estratégia de Especialização Inteligente da Região Centro: 

 

Plataformas de Inovação da RIS3 do Centro de Portugal: 

1. Soluções industriais sustentáveis 

2. Valorização dos recursos endógenos naturais 

3.Tecnologias para a qualidade de vida 

4. Inovação territorial 

 

Plataforma 1. Soluções industriais sustentáveis: 

1.1. Desenvolvimento de processos, materiais e sistemas sustentáveis de maior valor 

acrescentado para a região 

Promoção de projetos que envolvam o desenvolvimento de processos, materiais, produtos 

ou sistemas sustentáveis e inovadores com maior valor acrescentado para a indústria e a 

região 

 

1.2. Uso eficiente de recursos e redução do impacte ambiental nos processos produtivos 

Promoção de projetos que conduzam a um uso eficiente de recursos (energia, água e 

materiais) incluindo a descarbonização e redução de outros impactes, bem como 

valorização de recursos minerais da região 

 

1.3. Avaliação da sustentabilidade de processos, produtos e sistemas 

Fomento de projetos que permitam aumentar e avaliar a sustentabilidade de processos e 

produtos industriais 
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1.4. Desenvolvimento do conceito “Produção centrada no ser humano” 

Promoção de projetos que contribuam para a mudança de sistemas de produção industrial, 

de acordo com o conceito de valorização do ser humano nas fábricas do futuro 

 

1.5. Valorização de resíduos nos processos, produtos e sistemas 

Reciclagem, reutilização e valorização de resíduos e subprodutos como matérias-primas 

secundárias, incluindo a simbiose industrial. 

 

1.6. Valorização de tecnologias avançadas e/ou emergentes nos processos, produtos e 

sistemas eco inovadores de maior valor acrescentado 

Promoção da incorporação de tecnologias avançadas e/ou emergentes (TICE, micro e 

nanotecnologias, micro e nanomateriais ou outros aditivos funcionais) que capitalizem na 

região maior valor acrescentado nos processos e produtos industriais. Cruzar e beneficiar 

de experiências entre diferentes cadeias de valor, da inovação ao empreendedorismo, dos 

modelos de negócio aos serviços de apoio e logística 
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e. Apostas estratégicas para a fileira têxtil e vestuário: 

(fonte: Roadmap para a inovação, IMATEC) 

 

1. Especialização:  

 

A indústria deve apostar nos processos de conceção em cooperação com o cliente, 

desenvolvimento acelerado e fabrico eficaz de produtos diferenciados e mas se necessário 

em pequenas séries, condicionados pela importância das relações custo/preço e 

orientando-se para mercados essencialmente de proximidade, geográfica e/ou de 

conhecimento e confiança, sem temer o protecionismo. 

 

2. Valorização 

 

A indústria admite que a inovação tecnológica é o “motor” para vencer uma nova etapa da 

globalização em que mercados de nicho, flexibilidade para fornecimentos eficazes (em 

custo e prazo) de pequenas séries, para aplicações mais exigentes e com novo conteúdo 

técnico, constituirão as maiores áreas de oportunidade para o Têxtil e Vestuário de 

Portugal; 
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3. Diversificação [para uma nova fase de Globalização]:  

 

O mercado da ITV Portuguesa será global, apostando-se em mercados emergentes e se, 

necessário internacionalizando as empresas com investimento próximo do mercado 

consumidor, transferindo conhecimento, mas assegurando competência e decisão 

Nacional, em áreas críticas da geração de valor e na gestão da cadeia de fornecimento. 
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f. Áreas de Especialização do Conhecimento: 

(fonte: Roadmap para a inovação, IMATEC) 

 

• Ciência e engenharia de materiais e superfícies 

• Materiais têxteis, polímeros, biológicos e compósitos 

• Tecnologias têxteis 

• Confeção 

• Ergonomia 

• Proteção 

• Informatização de sistemas 

• Integração de componentes e funcionalidades 

• Gestão de operações e de processos de negócio, inteligência de negócios 

• Logística integrada 

• Marketing 

• Design 

• Gestão do design 

• Propriedade intelectual e industrial 

• Sistemas e tecnologias de informação e comunicação 
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g. Orientações para Investigação e Desenvolvimento 

 

Fonte: Indústria Têxtil e do Vestuário – Roadmap para a Inovação 2012 – 2020 (IMATEC) 
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h. Quadro inicial de oportunidades para empreender 

 

A partir da informação recolhida e dos tópicos anteriormente apresentados, foi construído 

um quadro inicial de oportunidades para empreender na ITV (Indústria Têxtil e Vestuário), 

que serviu de base às ações seguintes (questionário online a agentes do setor e workshops 

para deteção e avaliação de oportunidades para empreender). 

Esse quadro é apresentado na página seguinte. 
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4. AUSCULTAÇÃO DE AGENTES E STAKEHOLDERS 

 

Depois de completado o processo core de desk research (sem prejuízo da sua continuação 

até ao fim da atividade), procedeu-se à implementação de 2 ações específicas orientadas 

para a auscultação de agentes e stakeholders: 

 
- Questionário online a agentes da fileira têxtil e vestuário 
 

- Ciclo de workshops para avaliação e validação de oportunidades para empreender 

 

Nos pontos seguintes é apresentada informação mais concreta relativamente a estas ações 

específicas. 

 

a. Questionário online a agentes da fileira têxtil e vestuário 
 

Com base no quadro inicial de oportunidades para empreender referido anteriormente, foi 

construído um questionário online com o objetivo de auscultar a opinião/avaliação dos 

agentes da ITV relativamente a essas oportunidades. 

No Anexo 2 – Questionário para Mapeamento de Oportunidades para Empreender é 

apresentada a estrutura do formulário de suporte. 

O questionário foi enviado para cerca de 4.000 agentes da fileira têxtil e vestuário, 

incluindo: 

- empresas 

- universidades 
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- centros tecnológicos 

- entidades públicas 

- associações empresariais e afins 

- etc 

 

Responderam ao questionário 62 entidades, tendo sido os resultados os seguintes: 
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b. Ciclo de workshops para avaliação e validação de oportunidades para empreender 

 

Nos pontos seguintes são apresentados os elementos que suportaram a realização dos 

workshops em causa: 

 

Perfil dos Convidados e Participantes: 

• empresas 

• centros tecnológicos 

• associações 

• universidades 

• especialistas 

• estudantes 

• empreendedores potenciais 

• entidades públicas 

• incubadoras e espaços de cowork 

• etc 
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Oradores/Animadores: 

A animação dos workshops foi assegurado por: 

-  responsáveis/colaboradores da ATP (entidade promotora) 

 - Paulo Vaz (Diretor Executivo) 

 - Ana Paula Dinis 

- 2 consultores especialistas em áreas relevantes (empreendedorismo, estratégia, 

marketing, gestão empresarial) 

 - Adriano Fidalgo 

 - António Luís Ferreira 

 

Programa-tipo dos workshops realizados: 

 

Receção dos participantes 

Apresentação do projeto R’ITV (Regeneração ITV) 

Intervenção de especialista “Do contexto às oportunidades para 

empreender na fileira têxtil e vestuário” 

Enquadramento e apresentação dos objetivos e metodologia do 

workshop (incluindo quadro inicial de oportunidades) 

Intervalo/Coffee Break 

Sessões de trabalho em grupo para discussão de oportunidades 

para empreender 

Apresentação e discussão das oportunidades identificadas 

Encerramento 
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Resultados dos workshops realizados 

- n.º de workshops realizados: 4 

- n.º total de participantes total: 117 

 

No quadro seguinte é apresentada informação mais concreta acerca dos workshops 

realizados: 

 

Local Data/Hora N.º de 
participantes 

Sede da ATP 

(Famalicão) 

12-12-2016 

14.00 h 

10 

Museu de Lanifícios da Universidade da Beira 
Interior 

(Covilhã) 

13-12-2016 

10.45 h 

27 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - 
Escola Superior de Gestão 

(Barcelos) 

29-03-2017 

16.00 h 

50 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - 
Escola Superior de Gestão 

(Barcelos) 

29-03-2017 

18.30 h 

30 

Total de participantes 117 
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5. SISTEMATIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA EMPREENDER 

 

A partir das ações descritas anteriormente, e utilizando os seus outputs e resultados, foi 

encetado um processo de reflexão, estruturação e validação de oportunidades concretas 

para empreender na fileira têxtil e vestuário, assente nas seguintes tarefas específicas: 

- arrumação da informação recolhida anteriormente 

- reflexão em equipa multidisciplinar 

- recolha de informação adicional, quando pertinente 

- reestruturação das oportunidades para empreender 

- validação final com especialistas e agentes do setor 

 

Deste processo resultou assim uma lista de oportunidades para empreender, 

consubstanciáveis em ofertas (produtos, serviços e/ou soluções) pertinentes na situação 

atual da fileira e que, assim, podem ser uma referência relevante para interessados em 

desenvolver novas atividades e negócios no seu contexto. 
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Essas oportunidades concretas enquadram-se nas seguintes categorias principais: 

 

I. Aplicação de TICE (Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica) em processos 

de gestão de organizações 

II. Ofertas no contexto da Indústria 4.0. 

III. Ofertas no contexto da sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos (ambiente, 

ecoinovação, economia circular, eficiência energética, produção sustentável, etc) 

IV. Ofertas associadas a processos de I&D + i - Investigação, Desenvolvimento e Inovação (Ex: 

têxteis técnicos e funcionais) 

V. Exploração de nichos e segmentos específicos de mercado 

VI. Integração e articulação com indústrias culturais e criativas 

VII. Novas soluções de logística, transporte e distribuição 

VIII. Exploração de novos mercados geográficos 

IX. Ferramentas inovadoras de apoio à gestão 

X. Ofertas inovadoras na gestão de pessoas, competências e qualificações 
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I. Aplicação de TICE (Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica) em 
processos de gestão de organizações 

 

As TICE podem estar presentes nos vários processos de gestão das organizações, 

nomeadamente: 

- vendas, marketing e relação com o cliente 

- compras, aprovisionamento e produção 

- transporte e distribuição 

- gestão de pessoas 

- administrativo/financeiro 

- etc 

 

Num contexto de permanente evolução e inovação no contexto das TICE, surgem 

oportunidades para empreender na fileira têxtil e vestuário, nomeadamente: 

 

a. Comércio eletrónico 

- novas abordagens à venda online 

- vendas através das redes sociais 

- novos serviços associados ao comércio eletrónico 

 

b. Soluções mobile 

- sincronização dos smartphones com as lojas físicas 

- compras e pagamentos através do smartphone 

- novas experiências através dos smartphones 
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c. Realidade misturada 

Ferramentas que relacionam o mundo real e a experiência em ambientes virtuais, incluindo: 

- realidade aumentada, que sobrepõe uma camada virtual ao ambiente que rodeia o 

utilizador; 

- realidade virtual, que coloca o utilizador num ambiente totalmente virtual, já usado em 

jogos e filmes pioneiros;  

- câmaras especiais de 360 graus que criam vídeo e imagem em rotação completa;  

- produtos que apresentam hologramas a partir de ecrãs como smartphones. 

Entre outras aplicações, estas tecnologias permitem melhorar o serviço prestado e a 

experiência do consumidor, nomeadamente no contexto da seleção de produtos a comprar, 

que pode, por exemplo, ser facilitada através da pré-visualização em RV/RA. 

 

d. Web Marketing e Social Media 

- interação com clientes através da internet 

- desenvolvimento de estratégias de conteúdos online 

- videos 

- SEO – Search Engine Optimization 

- Fotos 360 

- Análise de reputação online 

- User generated content 

Tal como noutras atividades, no contexto da ITV estas soluções podem ser relevantes na 

estruturação da relação das organizações com os seus clientes, fornecedores, parceiros, etc. 
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e. Wearables 

Existe um mercado potencial importante para fashion wearables. 

 

f. Reconhecimento facial 

Esta tecnologia pode ser importante, por exemplo, no contexto do retail, para identificar 

clientes das lojas, por exemplo, e fornecer-lhes, a partir dessa identificação, ofertas mais 

personalizadas. 

 

g. Lojas do futuro 

Trata-se de espaços que incorporam e articulam tecnologias diversas para melhorar a 

experiência de compra dos clientes/consumidores, nomeadamente: 

- Sistemas de Client Empowerment 

- Logística via RFID 

- Cabines de Prova Interativas  

- Body Scanning Technology 

- Gestão Inteligente do Ponto de Venda 

- etc 

 

h. RFID 

Identificação por radiofrequência ou RFID (do inglês "Radio-Frequency IDentification" ) é 

um método de identificação automática através de sinais de rádio, recuperando e 



 

 

49 

armazenando dados remotamente através de dispositivos denominados etiquetas RFID 

(Fonte: Wikipédia). 

Esta tecnologia é utilizada nomeadamente no contexto da gestão logística. 

 

i. Internet das Coisas (IoT) 

A IoT é, genericamente, um conceito tecnológico plasmado na conexão de aparelhos e 

equipamentos eletrónicos através de sensores e da internet. 

Pode ser aplicada em vários contextos e processos nas empresas, permitindo 

nomeadamente recolher e tratar dados de forma mais abrangente e eficiente. 

 

j. Impressão 3D 

Esta tecnologia permite, potencialmente: 

- produzir de forma mais rápida e eficiente 

- produzir de forma mais personalizada/customizada 

 

k. Inteligência Artificial 

Esta tecnologia tem várias aplicações potenciais nas empresas, nomeadamente: 

- chatbots para interação com terceiros, nomeadamente clientes 

- fusão da inteligência artificial com a inteligência humana 

- estruturação de conteúdo personalizado 

 

l. Soluções de Cloud Computing 
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Esta tecnologia é cada vez mais utilizada para melhorar o serviço prestado às empresas e 

organizações ao nível da gestão da sua informação. 

 

m. Big Data 

Cada vez mais, a recolha e gestão adequada de grandes quantidades de informação pode 

ser uma ferramenta importante para a gestão das empresas em geral e da fileira têxtil e 

vestuário em particular. 

 

n. Novos métodos de pagamento 

- formas de pagamento sem contacto 

 

o. Soluções de segurança e privacidade 

- segurança e privacidade em atividades e tarefas assentes na internet 

 

p. Software de apoio à gestão 

- soluções de software customizadas ao perfil dos vários agentes da fileira (private label, 

grossista, retalhista, franchisados, prestadores de serviços, etc) 

- soluções de Business Intelligence & Discovery 

- soluções de CRM – Customer Relationship Management 

- data intelligence aplicada a várias áreas da gestão das organizações 
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II. Ofertas no contexto da Indústria 4.0. (i4.0) 

 

O âmbito e o objetivo principal da i4.0 estão orientados para a implementação inteligente 

de redes conectando ‘equipamentos com equipamentos’ e ‘equipamentos com pessoas’ 

(trabalho e consumo), não se restringindo, na sua essência, à simples automatização e 

robotização e ao controlo eletrónico de processos e gestão. 

 

A indústria 4.0 inclui soluções digitais de resposta a necessidades de personalização 

crescente dos produtos e serviços, com base no acesso e tratamento de dados no quadro 

da criação de novas cadeias de valor, novos modelos de negócio e de novas tecnologias 

(B2B/Business to Business e B2C/Business to Consumer). 

 

Neste contexto, o relacionamento com procuras segmentadas (CRM/Customer relationship 

management), o planeamento eficiente dos recursos mobilizados (ERP/ Enterprise 

Resource Planning) e o sistema integrado de monitorização e controlo da produção 

(MES/Manufacturing execution systems) ganham peso decisivo. 

 

Acrescem ainda nesta temática, todos os projetos relacionados com a economia 

colaborativa, ou seja, os novos modelos de negócios ou plataformas de partilha de 

conhecimento, consubstanciados em práticas e modelos económicos apoiados em 

comunidades de utilizadores. 

 

Neste contexto, a i4.0 potencia: 
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i. Inovação no produto através de produtos e serviços, conectados ou inteligentes, de maior 

da rapidez no desenvolvimento de produto (menor time-to-market), de maior 

customização às necessidades dos clientes, e do suporte de fluxos de informação entre o 

mercado (cliente) e a produção; 

 

ii. Inovação de processo, aumento de produtividade e flexibilidade produtiva e logística 

através da utilização de sistemas autónomos, modulares e conectados, suportados no 

processamento e análise avançada de dados e em algoritmos preditivos; 

 

iii. Inovação organizacional ou de marketing, através da adoção de novos modelos de 

negócio suportados na partilha de conhecimento ou práticas e modelos económicos 

apoiados em comunidades de utilizadores ou em cadeias de valor distribuídas. 

 

Mais concretamente, a i4.0 inclui as seguintes áreas específicas:  

 

i. Sistemas avançados de informação: 

o Infraestrutura digital 

o Inteligência artificial e algoritmos preditivos 

o Análise avançada de dados 

o Cloud computing 

o Cibersegurança 

 

ii. Conetividade entre sistemas, equipamentos, produtos e pessoas 
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o Sensores avançados e IoT 

o Operação remota 

o Realidade aumentada 

o Máquinas inteligentes 

 

iii. Sistemas avançados de produção 

o Produtos e materiais avançados e conectados 

o Operações modulares 

o Produção aditiva 

o Robôs autónomos 

 

Por outro lado, a i4.0 assenta nas seguintes ferramentas/tecnologias específicas: 

- Big data et analytics 

- Automação robótica 

- Simulação 3D 

- Sistemas de integração horizontal e vertical 

- Internet industrial das coisas (IoT) 

- Cibersegurança 

- Cloud computing 

- Fabricação aditiva 

- Realidade aumentada 

Fonte: REFERENCIAL DA “INDÚSTRIA 4.0” (Compete 2020, Abril 2017) 
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III. Ofertas no contexto da sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos 

 

Esta categoria refere-se à estruturação de ofertas (produtos, serviços e soluções) nas 

seguintes áreas específicas: 

- gestão ambiental 

- ecoinovação 

- eficiência energética e energias renováveis 

- sistemas e ferramentas de produção sustentável 

- economia circular 

 

Economia circular é a transição do modelo linear de produção de bens e serviços, para um 

modelo circular. Este modelo defende que os resíduos devem ser transformados, através 

da inovação, em potenciais subprodutos ou outros materiais, que promovam a reutilização, 

recuperação e reciclagem. O modelo circular assume que os produtos e serviços têm origem 

em fatores da natureza, e que, no final de vida útil, retomam à natureza através de resíduos 

ou através de outras formas com menor impacte ambiental. No modelo circular os ciclos de 

vida dos produtos são otimizados - desde a conceção e desenho, aos consumos ao longo do 

período de vida do produto, ao processo de produção e à gestão dos resíduos que não 

foram possíveis de eliminar. Um pouco por todo o mundo, há muitas empresas de 

diferentes dimensões com projetos de economia circular. 

A economia circular é uma emergente abordagem à produção e ao consumo que permite 

desenvolver inovação, novos produtos, serviços e novos modelos de negócio, que 
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contribuem para um relacionamento mais equilibrado, e criativo, entre empresas, 

consumidores e os recursos naturais. 

Fonte: BCSD Portugal (www.bscdportugal.org) 

 

Em termos mais concretos, e a título exemplificativo, poderão estar em causa ofertas 

relacionadas com: 

- GREEN Target 

- Certificação STeP by OEKO-TEX® (Produção Têxtil Sustentável) 

- EcoLabel - Rótulo Ecológico Europeu 

- Avaliação e Caracterização Ambiental 

- Energia e Eficiência Energética 

- Avaliação do Ciclo de Vida do Produto (LCA) 

- Ecodesign e reciclagem de materiais 

- Gestão de Substâncias Químicas / REACH 

- Made in Green by OEKO-TEX® 

- etc 

 

  

http://www.bscdportugal.org/
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IV. Ofertas associadas a processos de I&D + i - Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

 

A este nível, apresentam-se como referência para enquadramento de oportunidades para 

empreender as indicações do Roadmap para a Inovação ITV 2012 >>2020 (IMATEC) - (ver 

quadro da página 29): 

 

a. Dos produtos massificados para os produtos especializados: 
 

• Novas fibras e compósitos de fibras para produtos têxteis inovadores 

• Funcionalização de materiais têxteis e processos relacionados 

• Materiais bio-baseados, biotecnologias e processamento têxtil ambientalmente 

eficiente 

 

b. Novas aplicações têxteis 

• Novos produtos têxteis para um desempenho humano melhorado 

• Novos produtos têxteis para aplicações técnicas inovadoras 

• Têxteis e vestuário inteligente 

 

c. Customização de produtos e conceitos inteligentes de produção, logística e distribuição 

• Customização em massa  

• Novos conceitos e tecnologias de design e desenvolvimento de produto 

• Ciclos integrados de gestão da qualidade e do ciclo de vida do produto 
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Nota: Têxteis técnicos: 

 

Os têxteis técnicos são estruturas especificamente projetadas e desenvolvidas para 

utilização em produtos, processos ou serviços de quase todas as áreas industriais. Por 

outras palavras, são produtos que pretendem satisfazer requisitos funcionais bem 

determinados, distinguindo-se, nesse aspeto, dos têxteis convencionais, nos quais as 

necessidades estéticas e de conforto assumem importância primordial.  

Através da tecnologia têxtil é possível combinar diferentes características num só produto 

tais como flexibilidade ou rigidez, baixo peso e resistência. É possível projetar e desenvolver 

fibras ou tecidos extremamente resistentes com excelente caimento e flexibilidade. De 

facto, a resistência de alguns materiais têxteis é mais elevada do que a do aço ou outro tipo 

de metal. Outra importante característica dos materiais têxteis técnicos é a porosidade que 

pode ser controlada através da estrutura têxtil, bem como pelo revestimento e pelo 

laminado. 

O sector dos têxteis técnicos é geralmente segmentado em diversas áreas em função das 

aplicações concretas: 

- Agrotech: agricultura, horticultura, silvicultura e pesca; 

- Buildtech: construção e arquitetura; 

- Clothtech: componentes funcionais para calçado e vestuário; 

- Geotech: geotêxteis e engenharia civil; 

- Hometech: produtos usados em casa, incluindo componentes para mobília e 

pavimentação; 

- Indutech: filtros e outros produtos usados na indústria; 
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- Medtech: higiene e medicina; 

- Mobiltech: construção de transportes, equipamento e mobiliário; 

- Packtech: embalamento e armazenamento; 

- Protech: proteção pessoal e de bens; 

- Sporttech: componentes para desporto e lazer. 

Fonte: Wikipédia 
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V. Exploração de nichos e segmentos específicos de mercado 

 

Tendo em conta a evolução das sociedades e das tecnologias, novos nichos e segmentos 

vão aparecendo e/ou adquirindo relevância, associados a tendências, tornando-se assim 

uma fonte de oportunidades de negócios que sejam capazes de disponibilizar ofertas mais 

adequadas ao respetivo perfil. 

Atualmente, merecem destaque, pelo seu potencial de crescimento e/ou diferenciação, os 

seguintes segmentos ou nichos de mercado: 

- Pessoas mais velhas 

- Animais de estimação 

- Athleisure (vestuário casual desenhado para ser usado tanto para fazer exercício como 

para uso geral) 

- Crianças 

- Streetwear 

- “Tribos” específicas 
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VI. Integração e articulação com indústrias culturais e criativas 

 

A integração de ofertas e ferramentas das indústrias criativas na ITV não é naturalmente 

uma novidade, mas continua a corporizar oportunidades para gerar novos negócios, 

nomeadamente através de ofertas relacionadas com: 

- Design de produto 

- Design gráfico e de imagem 

- Webdesign 

- Ofícios tradicionais e artesanato 

- Artes 

- Arquitetura/decoração 

- Media 

- etc 
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VII. Novas soluções de logística, transporte e distribuição 

 

- Novos modelos e ferramentas de apoio à distribuição e aprovisionamento 

- Drones 

- Outsourcing de gestão logística e expedição 

 

VIII. Exploração de novos mercados geográficos 

 

Verifica-se a emergência e/ou o crescimento da importância de vários mercados 

geográficos, nomeadamente: 

- Japão 

- Coreia do Sul 

- Canadá 

- Irão 

- Índia 

- etc 

 

Neste contexto, há oportunidades de negócio associadas à facilitação do acesso a estes 

mercados (consultoria, trading, etc). 
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IX. Ferramentas inovadoras de apoio à gestão 

 

Há claramente oportunidades de negócio associadas à necessidade por parte das 

organizações (sobretudo empresas) de melhorar a eficácia e eficiência dos seus processos 

de gestão. 

Neste contexto, adquirem particular pertinência serviços qualificados e diferenciadores nas 

seguintes áreas específicas: 

- Business Intelligence & Discovery 

- Qualidade 

- Recrutamento e seleção especializados 

- Gestão de marcas 

- Inovação e Intraempreendedorismo 

- Lean Management 

- Fusões e aquisições 

- Propriedade intelectual e industrial 

- Gestão de negócio internacional 

- Sistemas de gestão específicos (Ex: gestão de IDI; certificações na área têxtil; etc) 
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X. Ofertas inovadoras na gestão de pessoas, competências e qualificações 

 

Existe um claro e importante défice de competências e capacidades em áreas específicas 

nas organizações da ITV, pelo que existem oportunidades para nelas empreender, 

nomeadamente nas seguintes:  

- Formação executiva especializada em áreas emergentes (economia circular; têxteis 

técnicos e funcionais; indústria 4.0.; etc) 

- Soluções inovadoras de intermediação entre oferta e procura de recursos humanos 

 

 

 

 

Nos quadros seguintes são sistematizadas as oportunidades para empreender detetadas e 

mapeadas. 
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Categoria Oportunidades para empreender 

Aplicação de TICE em processos de gestão 
de organizações 

Comércio eletrónico 
Soluções mobile 
Realidade misturada 
Web Marketing e Social Media 
Wearables 
Reconhecimento facial 
Lojas do futuro 
RFID 
Internet das Coisas (IoT) 
Impressão 3D 
Inteligência Artificial 
Soluções de Cloud Computing 
Big Data 
Novos métodos de pagamento 
Soluções de segurança e privacidade 
Software de apoio à gestão 

Ofertas no contexto da Indústria 4.0. Big data et analytics 
Automação robótica 
Simulação 3D 
Sistemas de integração horizontal e vertical 
Internet industrial das coisas (IoT) 
Cibersegurança 
Cloud computing 
Fabricação aditiva 
Realidade aumentada 

Ofertas no contexto da sustentabilidade e 
eficiência no uso dos recursos  

Gestão ambiental 
Ecoinovação 
Eficiência energética e energias renováveis 
Sistemas e ferramentas de produção 
sustentável 
Economia circular 
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Categoria Oportunidades para empreender 

Ofertas associadas a processos de I&D + i Novas fibras e compósitos de fibras para 
produtos têxteis inovadores 
Funcionalização de materiais têxteis e processos 
relacionados 
Materiais bio-baseados, biotecnologias e 
processamento têxtil ambientalmente eficiente 
Novos produtos têxteis para um desempenho 
humano melhorado 
Novos produtos têxteis para aplicações técnicas 
inovadoras 
Têxteis e vestuário inteligente 
Customização em massa  
Novos conceitos e tecnologias de design e 
desenvolvimento de produto 
Ciclos integrados de gestão da qualidade e do 
ciclo de vida do produto 

Exploração de nichos e segmentos 
específicos de mercado 

Produtos, serviços e/ou soluções para pessoas 
mais velhas 
Produtos, serviços e/ou soluções para animais 
de estimação 
Produtos, serviços e/ou soluções "athleisure" 
Produtos, serviços e/ou soluções para crianças 
Produtos, serviços e/ou soluções "streetwear" 
Produtos, serviços e/ou soluções para “tribos” 
específicas 

Integração e articulação com indústrias 
culturais e criativas 

Design de produto 
Design gráfico e de imagem 
Webdesign 
Ofícios tradicionais e artesanato 
Artes 
Arquitetura/decoração 
Media 
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Categoria Oportunidades para empreender 

Novas soluções de logística, transporte e 
distribuição 

Novos modelos e ferramentas de apoio à 
distribuição e aprovisionamento 
Drones 
Outsourcing de gestão logística e expedição 

Exploração de novos mercados 
geográficos 

Serviços de facilitação do acesso a mercados 
em crescimento (consultoria, trading, etc) 

Ferramentas inovadoras de apoio à 
gestão 

Business Intelligence & Discovery 
Qualidade 
Recrutamento e seleção especializados 
Gestão de marcas 
Inovação e Intraempreendedorismo 
Lean Management 
Fusões e aquisições 
Propriedade intelectual e industrial 
Gestão de negócio internacional 
Sistemas de gestão específicos (Ex: gestão 
de IDI; certificações na área têxtil; etc) 

Ofertas inovadoras na gestão de pessoas, 
competências e qualificações 

Formação executiva especializada em áreas 
emergentes  
Soluções inovadoras de intermediação entre 
oferta e procura de recursos humanos 
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6. DIVULGAÇÃO 

 

A divulgação dos resultados da atividade de Deteção e Mapeamento de Oportunidades para 

Empreender na Fileira Têxtil e Vestuário foi (e continuará a ser) realizada através dos 

seguintes mecanismos principais: 

- colocação da informação relevante no website do projeto (www.regeneracao-itv.pt) 

- utilização das redes sociais do projeto e da ATP 

- utilização dos meios de comunicação da ATP e do projeto (newsletters, apresentações, 

notícias, publicações, etc) 

 
 
 
 
 
  

http://www.regeneracao-itv.pt/
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O trabalho realizado permitiu aferir da existência de um elevado número de oportunidades 

potenciais para aproveitamento empresarial no âmbito da cadeia de valor associada à fileira 

têxtil e vestuário. 

Essas oportunidades resultam de várias fontes, algumas delas articuladas ou relacionadas. 

Deve no entanto ter-se em consideração que: 

- o potencial das oportunidades identificadas não é idêntico 

- a avaliação das oportunidades no contexto de eventuais processos empreendedores deve 

ser devidamente articulado e integrado com o perfil e condições do/as empreendedore/as 

que desenvolvem esse processo de avaliação 

- o sucesso de processos empreendedores desenvolvidos a partir das oportunidades 

identificadas depende em larga medida da capacidade de o/as empreendedore/as serem 

capazes de encontrar o mix adequado de condições, recursos e competências para as 

aproveitar devidamente 

Assim, os resultados deste trabalho devem ser vistos como uma ferramenta adicional e útil 

para a maximização do sucesso dos processos empreendedores qualificados e criativos no 

contexto da fileira têxtil e vestuário. 
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8. FONTES DE INFORMAÇÃO UTILIZADAS 

• Plano estratégico Têxtil 2020 (ATP) 

• INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO - ROADMAP PARA A INOVAÇÃO 2012 – 2020 (IMATEC) 

• NOTA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA - Análise setorial da indústria dos têxteis e vestuário 

2010-2015 (Banco de Portugal) 

• Análise setorial da indústria dos têxteis e vestuário (Banco de Portugal) 

• Ferramenta de apoio à implementação do SG IDI aplicado ao Setor Têxtil e do Vestuário 

(CITEVE) 

• Análise da Indústria Têxtil e Vestuário no Norte de Portugal e Galiza: Consolidação da 

Complementaridade do “Cluster” Transfronteiriço na Euroregião (ATP/CITEVE) 

• Guia de orientação para a inovação e empreendedorismo no cluster têxtil moda nos vales 

do Ave e Cávado 

• Inovação estratégica na indústria têxtil e do vestuário nacional: estudo de caso (Helder José 

Faria Pinto, Universidade do Minho) 

• Inovação e Rendibilidade: O Caso das Empresas do Setor Têxtil Português (Ana Maria 

Correia Martinho – IPV) 

• Inovação e Rendibilidade no Setor Têxtil Português (António Pedro Martins Soares Pinto; 

Carla Manuela Ribeiro Henriques; Ana Maria Correia Martinho - Escola Superior de 

Tecnologia - Instituto Politécnico de Viseu) 

• RIS3 da região Norte 

• RIS3 da região Centro 

• Programa Operacional da Região do Norte (Norte 2020) 

• Programa Operacional da Região do Centro (Centro 2020) 
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• Acordo de Parceria – Portugal 2020 

• Jornal T 

• EMPREENDEDORISMO JOVEM - um olhar sobre Portugal, 2014 (IFDEP) 

• Portugal Têxtil (http://www.portugaltextil.com/) 

 

 

 

 

 

  

http://www.portugaltextil.com/
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1 - Tendências Estruturais da Fileira Têxtil e Vestuário 

Anexo 2 - Questionário para Mapeamento de Oportunidades para Empreender  

Anexo 3 - Programas dos Workshops realizados 

Anexo 4 - Apresentação “Oportunidades para Empreender na Fileira Têxtil e Vestuário” 

 

 

 



 

   
 

ANEXO 1 
 

Tendências Estruturais da Fileira Têxtil e Vestuário 
 

 

 



WORKSHOP
OPORTUNIDADES PARA EMPREENDER 

NA FILEIRA TÊXTIL E VESTUÁRIO

IPCA – INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E AVE
29 Mar 2017





5 grandes quadros de tendências

Quadro Regulamentar

Acordo de Livre Comércio União Europeia e EUA (TTIP)

Quadro de Valores

Sustentabilidade

Quadro Demográfico

Diminuição dos Nascimentos e Envelhecimento da População

Quadro Tecnológico

Têxteis Técnicos e Funcionais

Quadro Competitivo

Reindustrialização: Relocalização Industrial

Energia (Gás de Shale)











































Obrigado!

WWW.ATP.PT

HTTP://REGENERACAO-ITV.PT

http://www.atp.pt/
http://regeneracao-itv.pt/


 

   
 

ANEXO 2 
 

Questionário para Mapeamento de Oportunidades para 
Empreender 

 

 

 















 

   
 

ANEXO 3 
 

Programas dos Workshops realizados 
 

 

 



 

 

WORKSHOP 
 

OPORTUNIDADES PARA EMPREENDER NA FILEIRA TÊXTIL E VESTUÁRIO 
 

12 Dez 2016 | 14.00 h 
 

ATP 
 
 

14.00 h Receção dos participantes 

14.30 h Abertura/Boas Vindas (Paulo Vaz, ATP) 

Apresentação do projeto R’ITV - Regeneração ITV (Adriano 
Fidalgo, Astrolábio) 

14.45 h Intervenção “Do contexto às oportunidades para empreender na 
fileira têxtil e vestuário” (Paulo Vaz, ATP) 

15.15 h Enquadramento e apresentação dos objetivos e metodologia 
do workshop (António Luís Ferreira, Astrolábio) 

15.25 h Intervalo/Coffee Break 

15.50 h Sessões de trabalho em grupo para identificação e avaliação de 
oportunidades para empreender 

17.00 h Apresentação e discussão das oportunidades identificadas 

17.20 h Encerramento 

 



 

 

Apoio 

  

WORKSHOP 
 

OPORTUNIDADES PARA EMPREENDER NA FILEIRA TÊXTIL E VESTUÁRIO 
 
 

13 Dez 2016 | 11.00 h 
 
 

Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior 
Real Fábrica Veiga/Centro de Interpretação dos Lanifícios 

Calçada do Biribau, s/n (ao Parque da Goldra) 
6201-001 Covilhã  

 
 

PROGRAMA 
 

10.45 h Receção dos participantes 

11.00 h 

 

Abertura/Boas Vindas (Departamento de Ciência e Tecnologia 
Têxteis, UBI /Ana Dinis, ATP) 

11.05 h Apresentação do projeto R’ITV - Regeneração ITV (Adriano 
Fidalgo, Astrolábio) 

11.20 h Intervenção “Do contexto às oportunidades para empreender na 
fileira têxtil e vestuário” (Ana Dinis, ATP) 

11.40 h Enquadramento e apresentação dos objetivos e metodologia 
do workshop (António Luís Ferreira, Astrolábio) 

12.00 h Identificação e discussão conjunta de oportunidades para 
empreender na fileira têxtil e vestuário (moderação: Adriano 
Fidalgo e António Luís Ferreira, Astrolábio) 

13.00 h Encerramento. Almoço volante. Networking 

 
 





 

   
 

ANEXO 4 
 

Apresentação “Oportunidades para Empreender na Fileira Têxtil e 
Vestuário” 

 

 

 



WORKSHOP

“OPORTUNIDADES PARA EMPREENDER 

NA FILEIRA TÊXTIL E VESTUÁRIO”

IPCA, 29 de Março de 2017



MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES -

QUESTÕES CHAVE:

- Em que áreas precisa a cadeia de valor ITV de melhorar?

- Onde estão as oportunidades concretas para melhorar?

- Essas oportunidades podem gerar negócios qualificados e 

criativos de sucesso?

- Como podemos ligar melhor as oportunidades existentes às 

pessoas com vontade de empreender?



ATIVIDADES QUALIFICADAS E CRIATIVAS:

- Criação, Moda e Design

- Tecnologias de informação e comunicação

- I&D

- Ambiente, ecoeficiência e sustentabilidade

- Serviços especializados (Ex: consultoria, marketing, serviços 

técnicos, logística, etc)

- Produção com elevada incorporação de conhecimento

- Outras atividades com elevada incorporação de conhecimento 

e criatividade

Em suma: atividades da cadeia de valor com elevada 

incorporação de conhecimento e criatividade



MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES

Ponto de situação:

- Desk Research (planos setoriais, regionais, …)

- Documento base para discussão - feito

- Workshops – em curso

- Inquérito online – em curso

- Entrevistas/reuniões

- Relatório final



FONTES/ESTÍMULOS DE OPORTUNIDADES:

• Tendências específicas (Ex: consumo)

• Tecnologias de Informação e Comunicação

• Processos de Investigação & Desenvolvimento (produtos, processos)

• Novas ferramentas na área de ambiente, energia e sustentabilidade

• Novas ferramentas de produção e logística

• Indústrias criativas

• Oportunidades específicas do contexto local/regional/setorial

• Mercados, segmentos e clientes emergentes

• Novas  ferramentas de distribuição e promoção

• Novas ferramentas de apoio à gestão

• …



Tendências

Eco, Ético e Social

Personalização/Customização

Mobile

Nichos/Cultos

Consumidor informado

Envelhecimento

…



Tecnologias de Informação e 

Comunicação

Web

Comércio eletrónico

Business Intelligence & Discovery

Internet das Coisas

Software

Mobile

3D

Realidade Virtual

Realidade aumentada

RFID

Geolocalização

Inteligência Artificial

Cloud

Social Media

Big Data

Wearables

Conteúdos

Reconhecimento facial

…



Design e indústrias criativas

Design (produto, imagem, …)

Artesanato

Artes

Arquitetura/decoração

Media

…



Investigação & Desenvolvimento

Novos produtos e materiais

Novos processos/técnicas

Têxteis técnicos 

Aplicações médicas

Nanomateriais

Têxteis funcionais

Têxteis/Vestuário inteligente/interativo

…



Novas ferramentas na área de ambiente, 

energia e sustentabilidade

Tecnologias ambientais

Eficiência energética

Sustentabilidade

Economia Circular

…



Novas ferramentas de produção e logística

Sistemas avançados de produção

Soluções avançadas de logística

TICE aplicadas à produção - 3D, RV, …

Qualidade

…



Oportunidades específicas do contexto 

local/regional/setorial

Necessidades específicas das empresas

Parcerias potenciais

Plataformas (inovação, distribuição, …)

…



Mercados, segmentos e clientes emergentes

Mercados geográficos emergentes

Segmentos de clientes emergentes

Produtos/áreas específicas de consumo

Clientes específicos

Nichos

…



Novas  ferramentas de distribuição e 

promoção

Novos canais

Novos modelos

Novos meios e ferramentas

…



Novas ferramentas de apoio à gestão

Controlo de gestão & Business Intelligence

Planeamento e gestão de recursos

Gestão de pessoas

Gestão financeira

…



CONTACTOS:

http://regeneracao-itv.pt/

geral@regeneracao-itv.pt

http://regeneracao-itv.pt/
mailto:geral@regeneracao-itv.pt

