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1 INTRODUÇÃO 

O Relatório de Avaliação Final do projeto DESAFIO DA EXCELÊNCIA enquadra-se na 

atividade 12 – Avaliação e divulgação dos resultados do projeto e tem como objetivo 

apresentar uma síntese descritiva das atividades desenvolvidas, constituindo-se como 

o instrumento adequado para perceber a forma como decorreu o projeto, bem como 

os resultados alcançados, nomeadamente: 

• Aferir o cumprimento dos resultados previstos e o impacto ao nível do tecido 

empresarial da fileira; 

• Aferir o cumprimento dos indicadores do projeto estabelecidos pelo promotor 

bem como os indicadores definidos nos critérios de mérito; 

• Obter informação sobre a conclusão física e financeira do projeto. 

 

Os dados foram sendo recolhidos e compilados ao longo do projeto, junto dos 

fornecedores, das empresas e outros stakeholders, tendo sido realizados 4 momentos 

de avaliação intermédia, em que analisaram os desvios e se implementaram medidas 

corretivas, necessárias para a boa execução do projeto.   

 

Assim, na primeira parte é feita uma descrição sintética do projeto, incluindo os seus 

objetivos, ações, calendarização e custos previstos, assim como os indicadores e 

resultados a alcançar. 

 

Na segunda parte são apresentados dados sobre a execução física e financeira das 

atividades definidas no projeto e respetivos desvios, os indicadores e resultados 

alcançados e respetiva análise qualitativa. 

 

O Relatório de Avaliação Final finaliza com uma terceira parte destinada às principais 

conclusões e resultados obtidos através da implementação das atividades do DESAFIO 

DA EXCELÊNCIA.  

 

A disseminação deste documento será realizada através dos suportes comunicacionais 

da ATP – Associação Têxtil de Vestuário de Portugal. 
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2 O PROJETO 

2.1 SÍNTESE DO PROJETO 

O projeto DESAFIO DA EXCELÊNCIA foi promovido pela ATP – Associação Têxtil de 

Vestuário de Portugal, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – 

Qualificação, cofinanciado pelo Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização – Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional. 

 

Partindo de um quadro em que as perspetivas de evolução dos mercados e da 

concorrência determinam que é fulcral sensibilizar a Indústria do Têxtil e Vestuário 

(ITV) para a importância de serem implementadas estratégias proativas de inovação, 

de cooperação e de valor acrescentado, como forma de obter ganhos de 

competitividade pela especialização e qualificação da oferta, o projeto visou o reforço 

da capacitação da ITV para melhorar a competitividade das empresas das zonas Norte 

e Centro no mercado global.  

 

Procurando colmatar as carências identificadas no setor, foram definidos como 

objetivos operacionais a sensibilização para práticas de inovação, a promoção de 

práticas de ecoeficiência, o estímulo a novas atitudes e o acesso a informação 

especializada. 

 

Para alcançar estes objetivos o projeto previa a realização de atividades e ações que 

se integravam numa lógica de complementaridade, estando o período de execução 

previsto entre 2015-11-01 a 2017-10-31. 

 

O projeto previa um investimento elegível de 534.172,32€, sendo 454.046,47€ 

comparticipados pela UE. 
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2.2 EXECUÇÃO PREVISTA 

2.2.1 ATIVIDADES 

 
 

 

2.2.2 CALENDARIZAÇÃO 

 
 

 

N.º ATIVIDADE PRINCIPAIS RESULTADOS

1 Apresentação e Promoção do Projeto Sessão de apresentação

2 Dinamizar a Inovação e Competitividade

Coletânea de Boas Práticas para a Inovação e

Competitividade no STV

Oficina para a Inovação e Competitividade

Sessão de divulgação

3 Promover a Ecoeficiência como Investimento na Competitividade

Diretório para a Ecoeficiência e a

Competitividade

Sessões de divulgação

4 Estimular a Cooperação e a Coopetição como Estratégias

Referencial de Estratégias de Cooperação e

Coopetição 2020

Sessão de divulgação

6 Realização da Conferência para a Cooperação e Competitividade Global do STV
Conferência para a “Cooperação e

Competitividade Global do STV”

7 Realização de Eventos de Sensibilização para Fatores Essenciais à Competitividade do STV Simpósios

8 Sensibilizar para a Importância da Etiquetagem no Produto Guia de Etiquetagem de Têxtil e Vestuário

9 Aceder a Informação Estratégica para o Crescimento Sustentado e Competitivo
Portuguese Textile Index

Estatísticas ITV 2016 e 2017

10 Orientar para a Especialização Inteligente e Competitividade Global da ITV Portuguesa

Roadmap para a Especialização Inteligente e

Competitividade Global da ITV Portuguesa

Sessões de divulgação

11 Informar sobre Estratégias de Recursos Humanos para Aumentar a Produtividade Guia para as Qualificações

12 Avaliação e Divulgação dos Resultados do Projeto
Relatório de Avaliação Final

Sessão de encerramento

13 Gestão Técnica do Projeto ---

NOV DEZ J AN FEV M AR ABR M AI J UN J UL AGO S ET OUT NOV DEZ J AN FEV M AR ABR M AI J UN J UL AGO S ET OUT

1 Apresentação e Promoção do Projeto

2 Dinamizar a Inovação e Competitividade

3
Promover a Ecoeficiência como Investimento 

na Competitividade

4
Estimular a Cooperação e a Coopetição como 

Estratégias

6
Realização da Conferência para a Cooperação 

e Competitividade Global do STV

7
Realização de Eventos de Sensibilização para 

Fatores Essenciais à Competitividade do STV

8
Sensibilizar para a Importância da 

Etiquetagem no Produto

9
Aceder a Informação Estratégica para o 

Crescimento Sustentado e Competitivo

10
Orientar para a Especialização Inteligente e 

Competitividade Global da ITV Portuguesa

11
Informar sobre Estratégias de Recursos 

Humanos para Aumentar a Produtividade

12
Avaliação e Divulgação dos Resultados do 

Projeto

13 Gestão Técnica do Projeto

N.º
2015 2016 2017

ATIVIDADE
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2.2.3 INDICADORES 

CONTRIBUTO PARA INDICADORES DO PO 

 
 

INDICADORES RELEVANTES NA PERSPETIVA DO BENEFICIÁRIO/PROJETO 

 
 

 

2.2.4 CUSTOS 

   

N.º INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO PREVISTO

1

Percentagem de PME, por inquirição, que 

manifestam que irão aderir a atividades de 

inovação na empresa, face ao total das PME 

que beneficiaram das ações e resultados do 

projeto

Número de PME que manifestam que irão 

aderir a atividades de inovação na empresa/ 

Número total das PME que beneficiaram das 

ações e resultados do projeto

35%

2

Percentagem de PME, por inquirição, que 

consideraram útil a informação 

disponibilizada no âmbito do projeto, face ao 

total das PME que utilizaram a informação 

disponibilizada

Número de PME que consideraram útil a 

informação disponibilizada no âmbito do 

projeto/Número total das PME que utilizaram 

a informação disponibilizada

55%

N.º INDICADOR PREVISTO

1 Empresas que participaram nas atividades do projeto 1 895

2 Exemplares dos outputs físicos do projeto distribuídos 4 000

3 Subscrições da newsletter digital 1 000

4 Acessos a cada um dos outputs do projeto colocados online para utilização 500

5 Convites distribuídos para disseminação das atividades do projeto 9 000

6 Inserções publicitárias sobre o projeto 32

7 Sessões públicas de promoção e disseminação do projeto realizadas 12

8
% de empresas que vão aplicar a informação disponibilizada na sua atividade, face 

ao total de respostas
55%

N.º ATIVIDADE
INVESTIMENTO 

ELEGÍVEL

1 Apresentação e Promoção do Projeto 5 505,00 €

2 Dinamizar a Inovação e Competitividade 56 565,00 €

3 Promover a Ecoeficiência como Investimento na Competitividade 44 050,00 €

4 Estimular a Cooperação e a Coopetição como Estratégias 42 750,00 €

6 Realização da Conferência para a Cooperação e Competitividade Global do STV 44 682,00 €

7 Realização de Eventos de Sensibilização para Fatores Essenciais à Competitividade do STV 59 850,00 €

8 Sensibilizar para a Importância da Etiquetagem no Produto 22 936,00 €

9 Aceder a Informação Estratégica para o Crescimento Sustentado e Competitivo 70 087,60 €

10 Orientar para a Especialização Inteligente e Competitividade Global da ITV Portuguesa 57 469,00 €

11 Informar sobre Estratégias de Recursos Humanos para Aumentar a Produtividade 28 324,00 €

12 Avaliação e Divulgação dos Resultados do Projeto 7 925,00 €

13 Gestão Técnica do Projeto 94 028,72 €

TOTAL 534 172,32 €
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3 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

3.1 ATIVIDADES 

1. APRESENTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROJETO 

O evento de abertura e arranque do projeto DESAFIO DA EXCELÊNCIA teve como 

objetivos apresentar, divulgar e sensibilizar à participação dos empresários nas 

diversas atividades do projeto. 

 

Entendeu-se que seria fundamental proporcionar um momento próprio para 

apresentação do projeto, informar sobre os seus objetivos, resultados e impactos 

esperados e sensibilizar as empresas para a importância do seu envolvimento e da 

mais-valia que a sua participação e inputs teriam para garantir adequação e alavancar 

resultados. 

 

Dado que à data prevista para a realização 

da sessão a candidatura não se 

encontrava ainda aprovada, entendeu a 

ATP adiar o evento. Mantendo-se o atraso 

na decisão entendeu a ATP realizar a 

sessão a 29 de março de 2016. Também 

por este motivo, não se realizaram custos, 

tendo-se recorrido a meios de divulgação 

e promoção (newsletter e site) e 

instalações próprias. 

 

Face ao exposto, o evento acabou por ter 

uma dimensão inferior ao previsto, não 

tendo, porém, deixado de cumprir os seus 

objetivos, na medida em que contou com a 

presença de 40 participantes, 

representantes de empresas da ITV e 

outras ligadas ao setor têxtil e vestuário. 

 

Seguidamente apresentam-se alguns registos fotográficos da sessão: 

Figura 1 - Convite para a sessão de lançamento 
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2. DINAMIZAR A INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 

A atividade 2 do projeto previa a apresentação de outputs que se complementavam 

pela contribuição para a promoção de boas práticas de inovação junto dos agentes do 

Setor Têxtil e Vestuário (STV) e que produziriam efeitos na competitividade da oferta e 

arrastamento a outros setores. 

 

Justificava-se esta atividade pela importância de conhecer as condições de inovação 

existentes no STV, as motivações que condicionam o desenvolvimento dos processos 

gerados e, finalmente, encontrar soluções em reflexão partilhada com os empresários, 

que capacitassem o setor para Boas Práticas de Inovação.  

 

Com início previsto em março de 2016, pelos motivos invocados na atividade anterior, 

e dado que a decisão final do projeto (20-06-2016) foi contestada, tendo a decisão final 

sido somente comunicada a 31-08-2016, a execução da atividade apenas teve início no 

4.º trimestre de 2016 com a recolha de informação junto de empresas e entidades 

(mediante inquéritos online – Google Forms – reuniões e documentação sobre os 

temas) e terminou em junho de 2017 com a realização da sessão de divulgação. 

 

Como já referido, os resultados principais desta atividade foram: 

• Oficina para a Inovação e Competitividade 

Tendo como mote os temas da Inovação e Competitividade, este evento teve 

lugar nas instalações da ATP, no dia 25-05-2017. Pretendia mobilizar o tecido 

empresarial para as questões que condicionam a competitividade da oferta, a 

produtividade e a criação de valor no setor, tendo sido este o programa de 

trabalhos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O evento contou com a presença de 26 empresas e permitiu, tendo em conta a 

informação recolhida e as carências específicas identificadas, perceber, através 

de discussões e análises, as causas e constrangimentos que condicionam: 

- a competitividade da oferta; 

- a produtividade; 

- a criação de valor.  

 

Figura 2 - Programa da Oficina para a Inovação e Competitividade 
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Em simultâneo, promoveram-se, em conjunto com os empresários, soluções 

exequíveis e participadas para colmatar aspetos críticos da organização e do 

marketing tendo em conta as especificidades do STV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Coletânea de Boas Práticas para a Inovação e Competitividade no STV 

Sendo o output principal da presente 

atividade, constituiu-se como uma 

ferramenta essencial para 

implementar processos de inovação 

nas empresas. 

Foi elaborada de acordo com os 

pressupostos previstos em sede de 

candidatura e foi amplamente 

promovida e divulgada.  

 

Foram impressos e distribuídos 500 

exemplares em papel, dos quais 250 

enviados por mailing (correio) e 

restantes distribuídos nas sessões e 

eventos organizados pela ATP. 

 

Está também disponível no site da 

ATP, no seguinte link: 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/Coletanea%20Boas%20Praticas%20Inovac

ao.pdf 

Figura 4 - Capa da Coletânea de Boas Práticas para a 

Inovação e Competitividade no STV 

Figura 3 - Sessão Oficina para a Inovação e Competitividade 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/Coletanea%20Boas%20Praticas%20Inovacao.pdf
http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/Coletanea%20Boas%20Praticas%20Inovacao.pdf
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• Sessão de divulgação e disseminação de resultados da atividade 

Tendo como objetivo disseminar resultados, apresentar testemunhos de boas 

práticas já implementadas com sucesso nas empresas, partilhar ideias, 

esclarecimento de dúvidas e sugestões e estimular práticas de inovação no 

tecido empresarial, foi realizada uma sessão de apresentação da “Coletânea de 

Boas Práticas para a Inovação e Competitividade no Setor Têxtil e Vestuário” 

 

Ocorreu no dia 28 de junho, nas instalações da ATP, tendo o seguinte 

programa: 

 

 

 

 

 

Nesta sessão foi distribuída a Coletânea e recomendada como ferramenta de 

trabalho para a Inovação e Competitividade. Contou com a presença de 27 

participantes. 

 

Apresentam-se registos fotográficos do evento: 

 

 

 

3. PROMOVER A ECOEFICIÊNCIA COMO INVESTIMENTO NA COMPETITIVIDADE 

Da realização desta atividade resultaram outputs que contribuem para a promoção de 

boas práticas de Ecoeficiência junto dos agentes do STV e que produzem efeitos na 

competitividade da oferta do setor. 

 

Ao mesmo tempo, procurou-se desmistificar a Ecoeficiência como fator impeditivo à 

competitividade da empresa e promover mudança de atitudes: é possível produzir 

mais, com menor impacto no ambiente, através da minimização de consumo de 

matérias primas, otimização do uso de energia e redução de desperdícios. 

 

Com o intuito de sensibilizar o tecido empresarial para estas temáticas e capacitar as 

empresas com ferramentas práticas que as ajudassem a definir estratégias eco 

Figura 5 - Programa da sessão de divulgação 
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eficientes como instrumentos de criação de 

valor e como fatores críticos de 

competitividade, foi elaborado o Diretório para 

a Ecoeficiência e Competitividade no STV, bem 

como duas sessões de divulgação desta 

ferramenta. 

 

Assim, pelos motivos já identificados nas 

atividades 1 e 2, esta atividade apenas teve 

início no 4.º trimestre de 2016 (ao invés de 

maio de 2016 conforme previsto), com a 

recolha de informação junto das empresas e de 

entidades, e terminou em dezembro de 2017 

com a realização da última sessão de 

divulgação. 

 

No que diz respeito ao Diretório para a 

Ecoeficiência e Competitividade no STV, foram 

impressos e distribuídos 500 exemplares em 

papel, dos quais 250 enviados por mailing (correio) e restantes distribuídos nas 

sessões e eventos organizados pela ATP. 

 

Está também disponível no site da ATP, no seguinte link: 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/Diretorio%20Ecoeficiencia.pdf  

 

No que diz respeito às sessões de divulgação, 

foram realizadas duas sessões públicas para 

divulgação e demonstração da atividade, tal 

como previsto em candidatura: 

- Norte | V.N. Famalicão, a 29-11-2017; 

- Centro | Covilhã, a 13-12-2017. 

 

Refira-se que, na perspetiva de maximizar o 

alcance da disseminação dos resultados da 

atividade, e para otimizar o calendário da 

Associação e das empresas, foi sincronizada 

a sessão de divulgação do Norte para 

coincidir com o Simpósio de 2017. Como o 

objetivo era precisamente a disseminação de 

resultados, apresentação de testemunhos de 

boas práticas já implementadas com sucesso nas empresas, partilha de ideias, 

esclarecimento de dúvidas e a apresentação de sugestões, a decisão de realizar a 

sessão neste formato permitiu que os resultados da atividade tivessem a exposição 

pelo maior número de pessoas possível, ultrapassando o previsto. 

Figura 7 - Convite para as sessões de divulgação 

Figura 6 - Capa do Diretório para a Ecoeficiência e 
Competitividade no STV 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/Diretorio%20Ecoeficiencia.pdf
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No dia desse evento, foi reservado um espaço e também um momento para essa 

sessão, momento esse em que se pôde apresentar e dar a conhecer o Diretório para a 

Ecoeficiência e Competitividade no STV, bem como entregar em mão exemplares, 

num contacto mais direto que permitiu elucidar algumas questões de forma mais 

próxima. Estas sessões contaram com 223 participantes a Norte e 38 no Centro. 

 

Apresentam-se alguns registos fotográficos das sessões: 

 

Sessão realizada em V. N. Famalicão 
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Sessão realizada na Covilhã 

 

 

4. ESTIMULAR A COOPERAÇÃO E A COOPETIÇÃO COMO ESTRATÉGIAS 

O contributo da atividade justificou-se pela falha de mercado existente ao nível da 

cooperação e coopetição para promover ações integradas que favorecessem a 

inovação e a competitividade do setor e que tivessem impactos positivos e 

transversais, sendo os principais resultados previstos o Referencial de Estratégias de 

Cooperação e Coopetição 2020 e uma sessão de divulgação da ferramenta, a realizar 

no Norte. 

 

A ATP promoveu esta atividade com a consciência de que se tratava de um trabalho 

inovador ao nível do STV, considerando a inexistência de dados sobre o grau de 

cooperação/coopetição, os níveis de abertura e de sensibilidade a estas práticas, os 

benefícios e constrangimentos na ótica empresarial, o sucesso ou insucesso das 

experiências, o potencial de evolução necessário para a melhoria da competitividade 

da oferta nacional, e em que medida as estratégias 

coletivas promovidas pela associação deviam 

contribuir para estimular práticas e estabelecer 

“pontes” de cooperação e coopetição. 

 

Face ao adiamento das atividades anteriores, as 

ações previstas no âmbito desta iniciaram um 

pouco mais tarde do que o previsto (2.º trimestre 

de 2017) e terminaram em outubro de 2017. 

 

Para a elaboração do Referencial, foi recolhida 

informação junto das empresas através de inquérito 

e efetuaram-se reuniões com empresários para 

análise de aspetos qualitativos da informação. 

 

Do tratamento da informação recolhida resultou o 

Referencial de Estratégias de Cooperação e 
Figura 8 - Capa do Referencial de Estratégias de 
Cooperação e Coopetição 2020 
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Coopetição 2020, output principal da atividade, que permitiu estabelecer lógicas de 

complementaridade entre a inovação, a cooperação e a coopetição, considerando a 

sua importância para definir estratégias de internacionalização. 

 

Foram impressos e distribuídos 500 exemplares em papel, dos quais 250 enviados por 

mailing (correio) e restantes distribuídos nas sessões e eventos organizados pela ATP. 

 

Está também disponível no site da ATP, no seguinte link: 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/Referencial%20de%20Estrategias.pdf 

 

No sentido de disseminar resultados, apresentar 

testemunhos de boas práticas já implementadas com 

sucesso nas empresas, partilhar ideias, 

esclarecimento de dúvidas e sugestões e estimular 

práticas de cooperação e coopetição no tecido 

empresarial foi prevista e realizada uma sessão de 

divulgação no Norte (Porto).  

 

Ocorreu no dia 03-10-2017, durante a feira 

Modtíssimo, tendo sido uma sessão aberta que 

durante os 2 dias do evento permitiu uma ampla 

divulgação junto de visitantes e expositores, tendo 

tido uma sessão formal de apresentação dos 

resultados perante o universo de presenças na feira.  

 

Foi alvo de divulgação através de convites, mailing de divulgação e incluído no dossier 

expositor e visitante da feira, pelas características do evento consideramos o número 

de exemplares distribuídos juntamente com informações prestadas pessoalmente e 

individualmente: 112. Apresentam-se registos fotográficos do evento: 

 

 

 

 

Figura 9 - Convite para a sessão de divulgação 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/Referencial%20de%20Estrategias.pdf
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6. REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA PARA A COOPERAÇÃO E COMPETITIVIDADE GLOBAL DO STV 

Previa-se que a Conferência para a Cooperação e Competitividade Global do STV se 

realizasse entre os meses de novembro e dezembro de 2016. Dado que eventos 

similares seriam organizados por outras entidades no mesmo período, o que teria 

significativo impacto ao nível dos participantes nacionais e internacionais, a ATP optou 

por adiar o evento. 

 

Consultados os parceiros/participantes internacionais envolvidos (Euratex, ITMF, IAF, 

entre outros), tendo em conta a disponibilidade dos diferentes intervenientes e 

considerando-se ser aquele um período menos crítico em termos produtivos para as 

empresas do setor, foi consensual não existir outra alternativa senão realizar o evento 

em outubro de 2017. 

 

Esta alteração teve impacto ao nível da duração do projeto, tendo sido necessário 

submeter um Pedido de Alteração em que se solicitou ao COMPETE a prorrogação da 

data final do projeto para 31-12-2017, de forma a tornar possível a execução de todas 

as atividades previstas, essenciais para o alcance dos objetivos definidos. 

 

Tal situação deveu-se ao facto de a Conferência passar a coincidir com o Simpósio 

previsto no âmbito da atividade 7 do projeto (por este motivo adiado para fins de 

novembro) e, concomitantemente, impactar a atividade 12 – Avaliação e divulgação 

dos resultados do projeto, cuja realização apenas faria sentido após o término das 

anteriores. 

 

Assim sendo, a conferência decorreu no dia 03-

10-2017, na cidade do Porto, e foi dedicada aos 

temas da competitividade da indústria têxtil e 

vestuário europeia no quadro da globalização – 

Be Competitive in the New Global Order. 

Decorreu em parceria com a Euratex – 

Confederação Europeia da Indústria Têxtil e 

Vestuário, e teve 202 participantes de todas as 

Associações que a compõem, a nível europeu. 

 

A sua importância verifica-se também pela 

representatividade dos oradores convidados, que 

incluíam, entre outros, membros do governo 

português, representantes de associações 

nacionais e internacionais do setor e empresários.  

 

A sua realização foi amplamente divulgada na 

comunicação social, por meios digitais e por 

convites endereçados às empresas e entidades 

ligadas à fileira, opinion makers, jornalistas, entidades oficiais nacionais, associações 

Figura 10 - Programa da Conferência 
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congéneres europeias, entre outros, para permitir forte visibilidade junto dos 

interessados. 

 

Considera-se que esta atividade atingiu os objetivos previstos na medida em que a 

Conferência foi abrangente, mas focalizada em temas específicos que contribuíram 

para estimular a cooperação e a competitividade, informando, debatendo e 

capacitando o tecido empresarial para: 

• Enfrentar as questões de fundo que se prendem com a relação entre mercados 

e que afetam competitividade a nível internacional; 

• A inserção das empresas em redes de comunicação e conhecimento alargadas 

que lhes permitam aprofundar relações e negócios internacionais; 

• Uma visão prospetiva da evolução dos negócios alinhada com as tendências 

emergentes; 

• A necessidade de alinhar estratégias coletivas de cooperação e coopetição 

face aos novos desafios da competitividade internacional; 

• O valor da imagem e visibilidade do setor, o que significa reconhecimento 

institucional que ajuda a posicionar a oferta para segmentos mais valorizados e 

exigentes e aumentar margens. 

 

As apresentações podem ser consultadas no site da ATP, no seguinte link: 

http://www.atp.pt/gca/index.php?id=575  

 

Apresentam-se também alguns registos fotográficos do evento: 

http://www.atp.pt/gca/index.php?id=575
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7. REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO PARA FATORES ESSENCIAIS À COMPETITIVIDADE 

DO STV 

No âmbito da atividade 7 foram realizados dois simpósios. O primeiro, tal como 

previsto, foi realizado em 19-10-2016 e teve como tema Os novos modelos de negócio 

para a Fileira Têxtil e Moda, orientados para uma 

fileira estruturada em cluster como é a portuguesa, 

o que se traduz em vantagem competitiva face à 

concorrência. 

 

Teve como oradores, entre outros, o Ministro da 

Economia do governo de Portugal, o Presidente e o 

Diretor Geral da ATP, o Presidente do Instituto 

Brasileiro da Moda e representantes de diversas 

empresas do setor.  

 

Contou com 268 participantes, o que demonstra o 

interesse despertado e a relevância do evento para 

o setor. 

Realce-se que o evento teve forte impacto na 

comunicação social, o que se pode comprovar pela 

cobertura dada por órgãos como o T Jornal, SIC 

Notícias, Diário do Minho, Jornal de Negócios, Figura 11 - Programa do Simpósio 
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Correio do Minho, Porto Canal, entre outros.  

 

Estas e outras informações podem ser consultadas no site da ATP, no seguinte link: 

http://www.atp.pt/gca/index.php?id=535 

 

Apresentam-se alguns registos fotográficos do evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo simpósio, pelas razões explanadas 

na atividade 6, foi realizado um pouco mais 

tarde (29-11-2017), face ao inicialmente 

previsto. O evento foi subordinado ao tema ITV: 

Reforçar a Competitividade para Crescer e teve 

como oradores o Presidente e o Diretor Geral 

da ATP, o Presidente do Fórum para a 

Competitividade, o Governador do Banco de 

Portugal, representante do COMPETE 2020, 

representantes de instituições financeiras e 

representantes/empresários do setor, o que 

revela a relevância do simpósio.  

 

Foram debatidos, essencialmente, temas 

relacionados com o estado do setor, os fatores 

de competitividade da ITV e formas de 

financiamento para o crescimento, tendo o 

evento contado com a participação de 223 

participantes.  

Figura 12 - Programa do Simpósio 

http://www.atp.pt/gca/index.php?id=535
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Apresentam-se alguns registos fotográficos do evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações estão acessíveis no site da ATP, através do link: 

http://www.atp.pt/gca/index.php?id=585 

 

Estes eventos foram divulgados nos meios de comunicação incluindo meios digitais e 

por convites endereçados às empresas e entidades ligadas à fileira, permitindo ampla 

visibilidade. 

 

Pelas suas características de amplitude pública junto da fileira, a atividade teve claros 

efeitos na cadeia de valor e contributo a montante e a jusante da atividade do setor. 

 

Consideram-se atingidos os objetivos, na medida em que foi efetuada uma abordagem 

prospetiva dos temas que são críticos à competitividade da ITV nacional, de modo a 

que, perspetivando cenários futuros, se propiciassem elementos valiosos a quem 

decide nas empresas para a formação das decisões estratégicas de gestão, 

indispensáveis para a sobrevivência e desenvolvimento futuro das organizações. 

 

 

 

 

http://www.atp.pt/gca/index.php?id=585


 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL – DESAFIO DA EXCELÊNCIA  |  P. 19 

 

8. SENSIBILIZAR PARA A IMPORTÂNCIA DA ETIQUETAGEM NO PRODUTO 

Detetadas que foram as carências de informação no setor e que condicionam o acesso 

a mercados externos, concretamente no que diz respeito à marcação/etiquetagem dos 

produtos têxteis, incluindo têxteis-lar e vestuário, foi criada uma ferramenta de fácil 

utilização e com características de aplicação prática imediata – o Guia de Etiquetagem 

de Têxtil e Vestuário.  

 

Deste modo, foram colmatadas falhas de 

informação concretas e contribui-se para a 

criação de valor acrescentado na oferta da 

produção da ITV, abrangendo os seguintes 

temas que foram replicados em cada um dos 

mercados objeto de análise: 

• Elementos obrigatórios e não 

obrigatórios de etiquetagem: 

- Composição; 

- Origem; 

- Limpeza e Conservação; 

- Tamanhos; 

- Outros; 

• Instruções de Marcação; 

• Identificação de legislação de interesse e 

das entidades responsáveis. 

 

Não existiram desvios significativos na execução desta atividade, tendo sido impressos 

e distribuídos 500 exemplares em papel, dos quais 300 enviados por mailing (correio) e 

restantes distribuídos nas sessões e eventos organizados pela ATP. Está também 

disponível no site da ATP, no seguinte link: 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/Guia%20de%20Etiquetagem.pdf 

 

 

9. ACEDER A INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA PARA O CRESCIMENTO SUSTENTADO E COMPETITIVO 

Tendo como objetivo colmatar carências relacionadas com a produção de informação 

que permitissem às empresas orientar estratégias, melhorar a governance e fazer 

opções de investimento suportadas em dados económicos agregados que 

contribuissem para formular posicionamentos adequados e fazer opções de 

financiamento para áreas fundamentais de competitividade, foi prevista e realizada a 

criação de ferramentas inovadoras de aplicação prática, nomeadamente:  

• Portuguese Textile Index (PTi), incluindo: 

- a criação de grelha de indicadores, tendências e séries da cadeia de 

valor 

- e a elaboração de Sistema de modelos de Previsão e tendências com 

base em indicadores de gestão; 

• Desdobrável A ITV em números 

Figura 13 - Capa do Guia de Guia de Etiquetagem de 
Têxtil e Vestuário 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/Guia%20de%20Etiquetagem.pdf
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Figura 14 - Capa do Portuguese Textile Index - 
Notas Metodológicas 

Figura 15 - Capa do Portuguese Textile Index - 
Modelo de Previsão e Resultados 

Síntese de informação estatística sobre exportações e com guidelines 

concretas para os mercados externos mais importantes do STV, estando o 

desenvolvimento dos conteúdos a cargo da equipa interna da ATP. 

 

Conforme exemplares abaixo, o PTi foi alvo de ampla disseminação pública e foi 

disponibilizado através dos meios digitais da ATP (website, redes sociais e newsletter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruturado em duas partes, está disponível nos seguintes links:  

http://www.atp.pt/fotos/editor2/PTi1.pdf e http://www.atp.pt/fotos/editor2/PTi2.pdf 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/PTi1.pdf
http://www.atp.pt/fotos/editor2/PTi2.pdf
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No que concerne ao desdobrável A ITV em números, foram desenvolvidas duas 

edições tal como previsto, tendo sido produzidos e distribuídos, por edição, 500 

exemplares em papel, 400 dos quais por mailing (correio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16 - Desdobrável A ITV em números | 2016 

Figura 17 - Desdobrável A ITV em números | 2017 
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Figura 18 - Capa do Roadmap para a Especialização 
Inteligente e Competitividade Global da ITV 
Portuguesa 

Esta atividade previa e incluiu ainda a aquisição de informação especializada de grande 

relevância para o setor, com o objetivo de divulgar pelas empresas que o integram, 

nomeadamente: 

• Informa D&B 

- Base de dados digital; 

 

• Euratex 2015  

- Comércio externo da ITV Europeia por tipo de produto (1.º semestre de 

2015); 

- Negociações comerciais entre a UE e os EUA; 

- Acordo entre a UE e o Canadá – questões mais importantes para a ITV; 

 

• Euratex 2016  

- Análise de comércio externo da UE em 2015; 

- Acordos comerciais em negociação pela UE; 

- Revisão do estatuto de economia de mercado para a China; 

- Questões de sustentabilidade (principais tópicos em análise: REACH, 

Biocidas, emissões de gases, BREF’s, economia circular, 

responsabilidade social). 

 

Apesar de um pequeno delay em termos de datas de execução, devido ao ligeiro 

atraso verificado noutras atividades, consideram-se cumpridos os objetivos da 

atividade na medida em que a elaboração e produção destas ferramentas permitiu 

facilitar às empresas da fileira o acesso a informação específica, e com utilidade prática 

imediata nos negócios nacionais e internacionais. 

 

 

10. ORIENTAR PARA A ESPECIALIZAÇÃO INTELIGENTE E COMPETITIVIDADE GLOBAL DA ITV 

PORTUGUESA 

A execução desta atividade concorreu para a 

realização de um plano de ação composto de 

diversos eixos coincidentes com as prioridades de 

desenvolvimento do STV, não esquecendo o 

cruzamento com as prioridades e objetivos dos 

programas de financiamento, concretizado no 

Roadmap para a Especialização Inteligente e 

Competitividade Global da ITV Portuguesa. 

 

Este trabalho estruturou as ações que se 

consideravam críticas e estruturantes no desenho 

do setor, com um perfil mais adaptado e 

preparado para os novos desafios do futuro, 

podendo ser um verdadeiro guia orientador das 

decisões estratégicas e de gestão das empresas, 
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cuja soma integrada e intencional das diferentes partes pode permitir ao setor têxtil, 

vestuário e moda ascender na cadeia de valor, tornar mais resistente a sua 

competitividade e permitir aumentar as suas vantagens concorrenciais no mercado 

global. 

 

Para a sua elaboração, recolheram-se dados através de inquéritos e entrevistas, junto 

de um número significativo de empresas do setor, CEO’s e líderes de opinião no STV, 

que permitiram um exercício de análise prospetiva e de macrotendências para 

economia mundial e para o negócio específico da indústria têxtil, vestuário e moda. 

 

Esta ferramenta foi também alvo de forte 

divulgação, promoção e distribuição, 

tendo sido impressos e distribuídos 500 

exemplares em papel, dos quais 250 

enviados por mailing (correio) e 

restantes distribuídos nas sessões e 

eventos organizados pela ATP, e 

realizadas 3 sessões de divulgação:  

- Norte | V.N. Famalicão, a 29-11-2017;  

- Norte | Ílhavo, a 15-12-2017; 

- Centro | Covilhã, a 13-12-2017. 

 

Estas sessões contaram com 223 

participantes a Norte e 38 no Centro. 

 

A sessão realizada em V. N. Famalicão, 

pelas razões indicadas na sessão de 

divulgação do Diretório para a Ecoeficiência e Competitividade no STV (atividade 2), 

decorreu em simultâneo com o Simpósio de 2017.  Refira-se ainda que a sessão 

realizada em Ílhavo decorreu em simultâneo com a sessão de encerramento do projeto 

Fashion From Portugal, promovido pela ATP, o que permitiu ampliar o seu impacto, 

tendo contado com 180 participantes.   

 

Este trabalho está também disponível no site da ATP, no seguinte link: 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/RoadMap.pdf.  

 

Apresentam-se registos fotográficos das sessões: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Convite para as sessões de divulgação 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/RoadMap.pdf
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Sessão realizada em V. N. Famalicão 
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Sessão realizada em Ílhavo 

 
 

 
 

Sessão realizada na Covilhã 
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Considera-se não terem existido desvios significativos, e terem sido alcançados os 

objetivos da atividade pois foi reconhecida a sua importância na orientação de 

posicionamentos na ITV global, sendo claros e evidentes os efeitos transversais a fileira 

e impactos na economia nacional. 

 

 

11. INFORMAR SOBRE ESTRATÉGIAS DE RECURSOS HUMANOS PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE 

No âmbito desta atividade foi elaborado 

e disponibilizado o Guia para as 

Qualificações, o que se justificou pela 

necessidade atual de as empresas 

apostarem no desenvolvimento do 

potencial dos seus colaboradores, 

individualmente e em equipa por forma a 

se diferenciarem competitivamente num 

mercado globalizado e cada vez mais 

agressivo.  

 

Tal justifica-se pela substituição do 

antigo modelo de gestão de mão-de-

obra, que deu lugar à gestão dos 

colaboradores do conhecimento, 

adaptáveis e que respondem com 

soluções eficazes e ágeis, criando 

processos, produtos e sistemas, 

incrementando os ativos intangíveis da 

organização para qual atuam. Neste contexto a gestão dos RH passa necessariamente 

pela determinação e identificação das competências que os colaboradores ou 

potenciais colaboradores devem apresentar para o exercício das suas tarefas e 

funções. 

 

Para o efeito foi compilada a informação obtida de um conjunto de empresas 

inquiridas, que não obstante as particularidades organizativas, permitiu a identificação 

de competências comuns para as funções do setor, que foram traduzidas no Guia. 

 

Estava previsto que esta ferramenta fosse impressa e distribuída em papel, contudo, de 

forma a torná-la uma ferramenta mais útil e prática para as empresas, entendeu-se 

disponibilizar o Guia apenas em formato digital, permitindo desta forma acesso via link 

a toda a legislação e informação complementar online, utilizando os meios da ATP para 

a sua divulgação e promoção, nomeadamente email, site e redes sociais. 

Considera-se, que os objetivos da atividade foram cumpridos, na medida em que, não 

obstante as características organizacionais, quer ao nível técnico e ou sociais, foi 

possível identificar um padrão de necessidades objeto de inquérito. Foram 

identificadas áreas funcionais da estrutura organizativa (Chefias, Produção e Apoio à 

Figura 20 - Capa do Guia para as Qualificações 
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produção) consideradas as mais prementes de análise, reconhecendo-se que nestas 

existem lacunas quanto à definição dos perfis profissionais dos respetivos RH.  

 

A definição do perfil profissional do trabalhador de determinado posto de trabalho, 

atendendo às especificidades das tarefas e atividades a realizar, permitirá a elaboração 

do plano de formação continua mais adequado, bem como o preenchimento do 

Relatório Único mais próximo da realidade, uma vez que assim se podem determinar 

as correspondências entre as categorias profissionais, as profissões e as qualificações 

profissionais. 

 

 

12. AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO 

A atividade 12, transversal a todo o projeto, decorreu de acordo com o previsto e 

envolveu a equipa interna da ATP, dado que o conjunto das atividades requeria 

avaliação contínua sobre o cumprimento dos objetivos, das metas previstas e da 

respetiva calendarização de execução. 

 

A equipa interna foi responsável por proporcionar condições para o alcance dos 

objetivos e resultados em tempo, qualidade e custo adequados, efetuando um 

acompanhamento muito próximo e regular a todos os intervenientes no projeto e 

realizando de forma frequente reuniões de coordenação, assim como os 4 momentos 

de avaliação intermédia previstos.  Efetuou a monitoragem das atividades 

desenvolvidas, validando as peças de suporte à execução, avaliando os objetivos, 

resultados e indicadores a alcançar, identificando os desvios e definindo medidas 

corretivas.  

 

Tendo em conta que avaliar é uma condição imprescindível para a gestão projetos, 

pois gera conhecimento sobre a ação que se realiza, fornece dados para verificação da 

efetividade dos caminhos escolhidos e permite aprimoramento e correção de desvios, 

quando necessário, estava prevista ainda uma Avaliação Final, o que foi 

consubstanciado no presente documento que, como já referido, foi e será alvo de 

disseminação. Este trabalho foi assegurado pela equipa interna da ATP. 

 

Assim, os resultados finais 

foram apresentados na sessão 

de encerramento do projeto, 

que decorreu em V. N. 

Famalicão no dia 20-12-2018, e 

divulgados publicamente 

através dos meios digitais da 

Associação. 

 

Refira-se que esta atividade 

estava inicialmente prevista para 
Figura 21 - Convite para a sessão de encerramento 
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o mês de outubro, contudo, pelos motivos já invocados na atividade 6, foi necessário 

recalendarizá-la, dado que não faria sentido a sua realização antes de terminadas todas 

as restantes atividades. 

 

O evento de encerramento do projeto teve como objetivos: 

• Apresentar uma retrospetiva do decurso do projeto; 

• Realizar um balanço final sobre a execução; 

• Apresentar os resultados alcançados e os impactos notórios na sociedade. 

 

A sessão contou com 34 participantes, número que se explica pela data de realização, 

dado que, historicamente, nos finais de ano é geralmente mais difícil obter grande 

adesão aos eventos promovidos. Contudo, as atividades do projeto e seus resultados 

foram sendo avaliados e amplamente divulgados, o que reforçou o seu grau de 

disseminação.  

 

Apresentam-se os registos fotográficos da sessão de encerramento: 
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A divulgação foi realizada de forma ampla nas regiões Norte e Centro, através de 

mailing e publicidade, bem como através dos meios digitais da Associação (website, 

redes sociais e newsletter). 

 

O Relatório de Avaliação Final está disponível para consulta no site da ATP, no link: 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/RelatoriodeAvaliacaoFinal_DesafiodaExcelencia.pd

f 

 

 

13. GESTÃO TÉCNICA DO PROJETO 

Esta atividade foi transversal a todo o projeto e decorreu de acordo com o previsto, 

envolvendo os recursos definidos em sede de candidatura. 

 

A este nível refira-se, no entanto, que a técnica Beatriz Sendin cessou funções na ATP 

em 31-12-2015, sendo as funções que exercia de “acompanhamento e controle 

financeiro do projeto” assumidas por Sofia Botelho e Francisca Gomes, não 

prejudicando a regular execução das atividades planeadas. 

 

Em suma, de uma forma geral o projeto foi executado sem dificuldades de maior, 

estando os desvios verificados em termos de execução física essencialmente 

relacionados com adiamento de datas de realização, por força da data de aprovação 

final do projeto. 

 

 

http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/RelatoriodeAvaliacaoFinal_DesafiodaExcelencia.pdf
http://www.atp.pt/fotos/editor2/2017/RelatoriodeAvaliacaoFinal_DesafiodaExcelencia.pdf
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3.2 INDICADORES E RESULTADOS 

Analisada a execução física e financeira do projeto será pertinente analisar os 

indicadores definidos, confrontando os valores previstos com os valores obtidos, o que 

permitirá aferir se o projeto cumpriu efetivamente os seus propósitos. 

 

O acompanhamento destes indicadores durante o período de execução foi essencial 

para perceber a evolução do projeto e diagnosticar desvios, permitindo a aplicação de 

medidas corretivas. 

 

3.2.1 INDICADORES RELEVANTES NA PERSPETIVA DO BENEFICIÁRIO/PROJETO 

 
 

Em termos globais os indicadores definidos foram atingidos e superados, 

nomeadamente nos indicadores 1, 5, 7 e 8. 

 

Os desvios verificados nos restantes indicadores justificam-se pelo seguinte: 

• Indicador 2 – não cumprido devido ao facto de se ter optado por produzir o 

Guia para as Qualificações apenas em formato digital, com o objetivo de tornar 

esta ferramenta mais prática para as empresas; 

• Indicador 3 – as subscrições da newsletter digital seriam realizadas através da 

plataforma prevista no âmbito da atividade 5, que não foi considerada elegível, 

pelo que este indicador não é aplicável; 

• Indicador 4 – o site atual da ATP não permite a contabilização de downloads 

dos documentos nele disponibilizados. Isto apenas seria possível caso tivesse 

sido aprovada a atividade 5, que iria incluir a ferramenta necessária para este 

efeito; 

• Indicador 6 – realizaram-se menos inserções publicitárias do que o previsto 

optando-se, em alternativa, por utilizar os meios da ATP para divulgação e 

promoção dos eventos, nomeadamente newsletter, site, redes sociais e 

circulares, o que permitiu melhor direcionamento para o público-alvo que se 

pretendia atingir. 

 

Em síntese, dados os resultados obtidos e não obstante alguns desvios, considera-se 

que o projeto alcançou as metas previstas, superando até algumas expectativas, 

N.º INDICADOR PREVISTO REALIZADO

1 Empresas que participaram nas atividades do projeto 1 895 1 975

2 Exemplares dos outputs físicos do projeto distribuídos 4 000 3 500

3 Subscrições da newsletter digital 1 000 Não aplicável

4 Acessos a cada um dos outputs do projeto colocados online para utilização 500 Não aplicável

5 Convites distribuídos para disseminação das atividades do projeto 9 000 10 600

6 Inserções publicitárias sobre o projeto 32 18

7 Sessões públicas de promoção e disseminação do projeto realizadas 12 12

8
% de empresas que vão aplicar a informação disponibilizada na sua atividade, face 

ao total de respostas
55% 64%
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especialmente no que diz respeito ao alcance das ações implementadas. 

 

 

3.2.2 INDICADOR DO PO 

A ATP selecionou os dois indicadores de resultado previstos no aviso de abertura de 

candidatura, contribuindo assim para o incremento do indicador de resultados do 

POCI, nomeadamente: 

• Indicador 1 – Percentagem de PME, por inquirição, que manifestam que irão 

aderir a atividades de inovação na empresa, face ao total das PME que 

beneficiaram das ações e resultados do projeto; 

• Indicador 2 – Percentagem de PME, por inquirição, que consideraram útil a 

informação disponibilizada no âmbito do projeto, face ao total das PME que 

utilizaram a informação disponibilizada. 

 

Parara o indicador n.º 1 foram tidas em conta principalmente as empresas que 

participaram na atividade 2 - Dinamizar a Inovação e Competitividade, uma vez que foi 

concebida especificamente para promover a adesão das empresas a práticas de 

inovação e, consequentemente, o aumento de PME nacionais com atividades de 

inovação.  

 

Considerou-se como referência o número de 200 PME que iriam beneficiar das ações 

e resultados da atividade, nomeadamente:  

• As empresas que se previa estarem presentes na Oficina para a Inovação e 

Competitividade; 

• As empresas que se previa estarem presentes na Sessão de divulgação e 

disseminação de resultados da atividade; 

• As empresas a quem seriam enviados por mailing exemplares da Coletânea de 

Boas Práticas para a Inovação e Competitividade no STV. 

 

Todas estas empresas foram inquiridas (através de questionário em papel para os 

participantes na Oficina e questionário online para as restantes), após a concretização 

da atividade para determinação dos resultados do indicador, tendo como suporte a 

base de dados das empresas envolvidas nos três pontos anteriores e obtendo-se 51 

respostas. 

 

Para o indicador n.º 2 considerou-se como referência o número de 500 PME. O 

número apresentado teve em conta o universo de empresas participantes nas diversas 

atividades.  

 

Todas estas empresas foram inquiridas através de questionário online, antes do 

encerramento do projeto, tendo como suporte a base de dados das empresas 

envolvidas e obtendo-se 133 respostas. Este questionário permitiu também aferir a 

percentagem de empresas que iriam aplicar a informação disponibilizada na sua 

atividade (indicador 8).  
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Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 
 

Observando-se os resultados obtidos, constata-se que os indicadores foram atingidos 

e superados, demonstrando-se que 37% das empresas inquiridas manifestaram que 

que iriam aderir a atividades de inovação e 73% consideraram útil a informação 

disponibilizada no âmbito do projeto. 

 

 

3.3 CUSTOS 

Como observável na tabela seguinte, verifica-se uma execução financeira de mais de 

100% (+ 2 169,48 € em relação ao previsto), o que está interligado com o facto de se 

terem realizado todas as atividades previstas. 

 

 
 

Observam-se, no entanto alguns desvios mais significativos, devidamente justificados 

em sede dos pedidos de pagamento submetidos: 

• Dado ter existido uma alteração de interpretação de enquadramento por parte 

da administração fiscal no que diz respeito ao regime de IVA a que a ATP 

estava sujeita, procedeu-se à dedução do IVA pelo regime prorata, cujas taxas 

de dedução foram de 31% e 30% em 2016 e 2017, respetivamente. 

Face ao exposto, foi imputado o custo do IVA não dedutível de todas as faturas 

do projeto, o que implicou na maioria das rubricas um desvio em termos de 

N.º INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO PREVISTO REALIZADO

1

Percentagem de PME, por inquirição, que 

manifestam que irão aderir a atividades de 

inovação na empresa, face ao total das PME 

que beneficiaram das ações e resultados do 

projeto

Número de PME que manifestam que irão 

aderir a atividades de inovação na empresa/ 

Número total das PME que beneficiaram das 

ações e resultados do projeto

35% 37%

2

Percentagem de PME, por inquirição, que 

consideraram útil a informação 

disponibilizada no âmbito do projeto, face ao 

total das PME que utilizaram a informação 

disponibilizada

Número de PME que consideraram útil a 

informação disponibilizada no âmbito do 

projeto/Número total das PME que utilizaram 

a informação disponibilizada

55% 73%

N.º ATIVIDADE
INVESTIMENTO 

ELEGÍVEL

INVESTIMENTO 

REALIZADO

1 Apresentação e Promoção do Projeto 5 505,00 € 0,00 €

2 Dinamizar a Inovação e Competitividade 56 565,00 € 62 058,24 €

3 Promover a Ecoeficiência como Investimento na Competitividade 44 050,00 € 43 728,93 €

4 Estimular a Cooperação e a Coopetição como Estratégias 42 750,00 € 46 405,93 €

6 Realização da Conferência para a Cooperação e Competitividade Global do STV 44 682,00 € 49 876,29 €

7 Realização de Eventos de Sensibilização para Fatores Essenciais à Competitividade do STV 59 850,00 € 52 733,33 €

8 Sensibilizar para a Importância da Etiquetagem no Produto 22 936,00 € 26 066,14 €

9 Aceder a Informação Estratégica para o Crescimento Sustentado e Competitivo 70 087,60 € 83 862,96 €

10 Orientar para a Especialização Inteligente e Competitividade Global da ITV Portuguesa 57 469,00 € 59 584,95 €

11 Informar sobre Estratégias de Recursos Humanos para Aumentar a Produtividade 28 324,00 € 17 234,50 €

12 Avaliação e Divulgação dos Resultados do Projeto 7 925,00 € 2 518,20 €

13 Gestão Técnica do Projeto 94 028,72 € 92 272,33 €

TOTAL 534 172,32 € 536 341,80 €
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execução financeira ultrapassando respetivo valor elegível; 

• Atividade 1 – Apresentação e promoção do projeto: pelas razões já 

mencionadas na análise à execução física da atividade, dado que à data 

inicialmente prevista para a realização da sessão a candidatura não se 

encontrava ainda aprovada, não se realizaram custos, tendo-se recorrido a 

meios de divulgação e promoção (newsletter e site) e instalações próprias; 

• Atividade 6 – Realização da Conferência para a Cooperação e Competitividade 

Global do STV: foi necessário reforçar toda a componente de 

comunicação/sinalética devido ao layout dos espaços e efetuar tradução dos 

Press Release, o que não estava previsto em candidatura; 

• Atividade 9 – Aceder a informação estratégica para o crescimento sustentado e 

competitivo: devido ao surgimento de informação considerada de grande 

relevância para o setor ao longo do período de execução do projeto 

(negociações comerciais entre a UE e os EUA; acordo entre a UE e o Canadá; 

acordos comerciais em negociação pela UE, revisão do estatuto de economia 

de mercado para a China; e questões relacionadas com a sustentabilidade 

como o REACH, Biocidas, emissões de gases, BREF’s, Economia Circular e 

Responsabilidade Social), foi necessário reforçar o investimento nesta 

componente. Refira-se ainda que se manteve o investimento previsto em bases 

de dados digitais, da Informa D&B; 

• Conseguiu-se a realização de algumas ações com custos reduzidos, ou até 

mesmo sem custos, utilizando os serviços internos da ATP, pelo que há 

rubricas que não apresentam execução financeira, tendo-se recorrido a meios 

de divulgação e promoção (elaboração de convites, mailing e publicidade 

substituídos por newsletter da ATP, redes sociais e inserção de banners no site 

da ATP e outros de parcerias) e instalações próprias. 

 

Face ao exposto considera-se que o projeto apresentou uma execução financeira 

adequada em relação ao previsto, tendo sido constante a preocupação com a 

otimização dos recursos, apesar da necessidade de ajustamento de alguns 

investimentos.  
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4 CONCLUSÕES 

Os desafios e responsabilidades que a ITV enfrenta são crescentes na medida em que 

os mercados estão em constante mudança de paradigmas e de opções no consumo. 

Acresce que o setor integra dinâmicas industriais, comerciais, de moda e de 

distribuição que a colocam em posições insustentáveis se não desenvolver estratégias 

de inovação e de valor acrescentado na oferta que lhe permita obter ganhos de 

diferenciação do produto e de competitividade num contexto de concorrência global 

cada vez mais exigente e seletivo. 

 

No entanto, prevalecem falhas que condicionam a expansão sustentável dos negócios 

que se podem agrupar em 4 eixos centrais: 

• Ausência de posicionamentos alargados para promover a oferta centrada em 

segmentos de mercado de maior valor acrescentado; 

• Ausência de práticas estruturadas de cooperação empresarial para obter 

ganhos de dimensão e oferta de soluções integradas e complementares; 

• Reduzida capacitação empresarial para estratégias de inovação organizativa e 

de marketing, ecoeficiência e valorização dos recursos humanos, como fatores 

de competitividade; 

• Falta de informação estruturada para capacitar a gestão das organizações, 

melhorar a governance das empresas e rendibilizar as vendas. 

 

Face a esta realidade, a promoção do projeto Desafio da Excelência visou colmatar as 

falhas identificadas e contribuir para a melhoria da competitividade das empresas, 

dotando-as de ferramentas, informação específica e dinâmicas que permitissem 

reforçar a capacitação empresarial da ITV, num contexto de atuação no mercado 

global. 

 

As atividades desenvolvidas permitiram o cumprimento dos objetivos operacionais 

definidos, nomeadamente: 

• Sensibilizar para práticas de inovação para melhorar posicionamentos 

competitivos; 

• Promover práticas de ecoeficiência para a valorização da oferta e progressão 

na cadeia de valor; 

• Estimular novas atitudes face a práticas estruturadas de cooperação e de 

coopetição, para enfrentar desafios de competitividade pela dimensão e oferta 

de soluções agregadas ao mercado; 

• Permitir o acesso a informação especializada fundamental para o setor definir 

novos posicionamentos e orientar o crescimento coletivo sustentado e 

competitivo. 

 

Apesar de alguns desvios ao nível da execução física e financeira já devidamente 

justificados, considera-se que na sua globalidade as atividades desenvolvidas 

alcançaram, ou até mesmo superaram as expectativas, em termos de visibilidade, 
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projeção e mobilização do setor, o que é verificável pelos indicadores de resultado do 

projeto. 

 

Constata-se ainda, pelo feedback obtido junto das empresas participantes, que as 

diversas ferramentas proporcionadas pelo projeto, serão úteis para a sua atividade e 

têm já um papel ativo no trabalho desenvolvido pelas empresas no seu dia a dia. 
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