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MANDATO 2019-2021
MÁRIO JORGE MACHADO ELEITO PRESIDENTE DA ATP

Mário Jorge Machado, 57 anos, CEO da Estamparia Adalberto, foi no passado dia 31 de Julho de 2019, eleito o novo presidente da direção da ATP para
o triénio 2019-21, à frente de uma lista única, que mantém  os presidentes dos outros dois órgãos sociais -  Eduardo Moura Sá (Idepa), na Assembleia
Geral, e António Falcão (Têxtil António Falcão), no Conselho Fiscal.

Vice-presidente na direção cessante, liderada por Paulo Melo, Mário Jorge é o representante português no Board da Euratex. Nasceu e cresceu em
Braga, onde os pais tinham um negócio de mobiliário, com fábrica e rede de lojas (Móveis Machado). Engenheiro de Polímeros pela Universidade do
Minho, mal acabou o curso deitou mãos à tarefa de relançar a Estamparia Adalberto.

Os Órgãos Sociais da ATP eleitos para o mandato 2019/2021:

Assembleia Geral

Presidente: Idepa, Eduardo Moura e Sá
Vice-presidente: Fitor, António Pereira
Secretários: Gierlings Velpor, Constantino Silva, Paula Borges, Paulo Faria, e Tintex, Mário Jorge Silva
Suplentes: Malhas Sonix, Samuel Costa, e Orfama, António Cunha

Direção

Presidente:  Estamparia Adalberto,  Mário Jorge Machado
Vice-Presidentes:  Pedrosa & Rodrigues, Miguel Pedrosa Rodrigues, e TMG, Isabel Gonçalves Furtado
Vogais:  A. Ferreira & Filhos, Noël Ferreira, Fortiustex, José Guimarães, Somelos, Paulo Melo, LMA, Alexandra Abreu, Malhas Carjor, Honorato de
Sousa, OLMAC, João Costa, Tinamar, Manuel Pinheiro, Valérius, José Manuel Vilas Boas Ferreira
Suplentes: Felpinter, Rui Teixeira, e Lipaco, Jorge Pereira

Conselho Fiscal

Presidente:  Têxtil António Falcão, António Falcão
Vogais: A. Sampaio & Filhos, Ana Júlia Sampaio Furtado, Alves Pereira Tapeçarias, Pedro Alves Pereira, O Segredo do Mar, José Cardoso, Primma,
Paulo Santos
Suplentes:  L’ Atelier des Créateurs, Ricardo Conceição, e Longratex, Sofia Ferreira

Conselho Consultivo

Alain Picciotto
Álvaro Almeida
António Amorim
Artur Soutinho
Carlos Vieira
Daniel Bessa
Daniel Agis
Fernanda Valente
Hélder Rosendo
João Peres Guimarães
José Alexandre Oliveira
Luís Almeida
Luís Mira Amaral
Madath Aly Jamal
Miguel Coelho Lima
Nuno Sousa
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Pedro Ferraz da Costa
Rui Miguel
Sérgio Neto
Vítor Abreu

Desafios que o futuro coloca exigem soluções novas

O grande desígnio do próximo mandato será a regeneração do tecido empresarial, promovendo a sua modernidade e preparando-o para os desafios da
próxima década. Numa conjuntura marcada por novos fenómenos - como, por exemplo, a digitalização, automação e economia circular - não se pode
confiar nas soluções do presente e menos ainda do passado para responder eficazmente aos problemas que o futuro nos está a colocar. Esta é uma das
ideias fortes do manifesto programático dos novos órgãos sociais, que contempla a elaborada de um novo Plano Estratégico para o setor com os olhos
postos em 2030 - e que passamos a reproduzir na íntegra:  

Uma Indústria Integrada, inovadora e global
Regenerar o sector, ganhar o futuro

1. Introdução
Depois de um ciclo de 10 anos de contínuo crescimento a Indústria Têxtil Portuguesa parece estar a chegar ao fim de um ciclo. Interna e externamente,
a mudança está em curso e um novo paradigma para o negócio do têxtil e da moda está a formar-se com grande rapidez, exigindo uma atenção
redobrada de modo que as ameaças possam ser transformadas em oportunidades e estas encontrem condições na generalidade – ou pelo menos na
maioria - das empresas do nosso sector para serem plenamente aproveitadas.

O fenómeno da globalização, que aparentemente parecia estar a sofrer uma travagem sob a égide das novas políticas protecionistas norte-americanas,
continua em enchimento, multiplicando-se a realização de acordos de livre comércio de iniciativa europeia – Canadá, Japão e Mercosur, entre outros,
espaço político e comercial onde estamos integrados, promovendo-se assim uma crescente abertura das trocas comerciais, o exponencial aumento da
concorrência internacional e a multiplicação de possibilidades de desenvolver novos mercados e encontrar novas clientelas, como nunca antes na
história do nosso sector.

Por outro lado, novas e poderosas tendências estão a definir o que será a indústria têxtil e de moda nos próximos anos. À inovação – tecnologia e
criatividade, essencialmente expressa no design -, junta-se a digitalização, impondo novos canais de comunicação e de realização de trocas, e a
sustentabilidade, numa aceção lata que tocas as vertentes do económico, do ambiental e da responsabilidade social.

O consumidor contemporâneo é informado e tem uma consciência mais ativista, recusando os velhos paradigmas que fizeram o sucesso da “fast
fashion” mas com elevados custos em muitas geografias menos desenvolvidos, cada vez menos tolerados, cada vez mais inaceitáveis. Se combinarmos
valores, tecnologia e economia circular, estaremos certamente perante um mundo diverso, radicalmente distinto ao que sempre conhecemos e altamente
exigente. É esse também um desafio que está colocado à nossa ITV, que não pode confiar nas soluções do presente e menos ainda do passado para
responder aos problemas que o futuro já nos está a colocar.

Importa, contudo, sublinhar que o Sector Têxtil e Vestuário português continua a evidenciar uma extraordinária resistência e capacidade de adaptação
face aos desafios mais extremos a que vem sendo submetido, mantendo-se como um “cluster” estruturado, integrado e dinâmico.

Embora hoje com menos peso no contexto da economia nacional, ainda assim ocupa um lugar preponderante nas exportações, no VAB e no emprego,
no conjunto das atividades transformadoras, continuando a subir na cadeia de valor e apresentando um constante crescimento na sua produtividade, em
especial naquelas empresas que conservam uma forte competitividade e capacidade concorrencial à escala global, hoje diferenciadas mais pela
engenharia do produto, pela qualidade, pelo “design”, pela criatividade, pela inovação, pela atenção aos temas da sustentabilidade, pela resposta rápida,
pela execução em prazos curtos, pela intensidade do serviço e pela logística avançada, e menos pelo simples posicionamento do preço.

É este contexto particularmente difícil e desafiante que o próximo mandato vai encontrar. Não deve haver ilusões quanto às dificuldades que o sector e o
país poderão ainda enfrentar, numa lógica de transformação e incerteza da realidade que hoje vivemos, sendo que, mais do que nunca, se impõe juntar
esforços, procurar consensos e convergência nas estratégias coletivas a seguir, e usar sempre do indispensável bom senso para garantir a
sobrevivência e consolidar a regeneração e a preparação do sector, que não deve ser interrompida.

2. Política associativa
O movimento associativo têxtil nacional não se encontra ainda unificado. Embora a ATP seja indiscutivelmente a maior associação do sector, com mais
associados e com as empresas mais relevantes, sob todos os pontos de vista, não se encontra ainda atingido o objetivo estratégico de reunir numa só
organização a representação de toda a fileira, de modo a conferir-lhe mais força, mais peso, mais coerência no discurso e na ação, do que adviria
certamente maior vantagem para todo o tecido empresarial e para cada uma das organizações que o compõe.

A ATP mantém este desiderato, mandato atrás de mandato, pois está certa da justeza da intenção e, quanto mais não seja, ele será alcançado pela
paciência, perseverança e tenacidade, quando a racionalidade ou as circunstâncias se impuserem à falta de voluntarismo dos agentes.

Seja como for, a ATP é já “a” associação do sector, eventualmente mais considerada no exterior, onde é a única filiada nas grandes organizações
profissionais, como a Euratex, o IAF ou o ITMF, do que internamente, onde infelizmente as idiossincrasias da política doméstica, muitas vezes de forma
incompreensível, permitem conservar entropias.

Neste contexto, a ATP continuará sempre aberta a entendimentos que pressuponham a integração do movimento associativo e o reforço da
representação sectorial até à unificação total, dando mais força, mais voz e mais intervenção pública e política à atividade do Sector Têxtil e Vestuário
português, em linha e coerência com a sua expressão económica e social no contexto da economia do país, sem, contudo, pelas razões apontadas,
tornar esta manifestação de vontade como um objetivo primacial, já que outras prioridades se impõem pela vontade e interesse das empresas, e são
essas que têm de merecer maior atenção.

3. Representatividade e “lobby” Institucional
Tal como atrás se afirmou, a ATP é a maior, a mais representativa e mais dinâmica das associações da cadeia têxtil e vestuário português, podendo vir a
ser, de forma natural e a prazo, a única a congregar a generalidade das empresas da fileira. Mais do que um objetivo estratégico, trata-se de uma
realidade em curso, conquistada por adequado trabalho ao longo dos mandatos que se sucederam desde 2003, e que a Associação deverá aproveitar
para defender da melhor forma os interesses e anseios das empresas e do sector, e, por extensão, da economia nacional.

Além disso, importa sublinhar que a ATP representa a globalidade da fileira do Sector Têxtil e Vestuário e da Moda, numa aceção lata de indústria, que
agrupa, desde a conceção e criatividade, com os designers de moda, passando por todos os subsectores produtivos - incluindo os têxteis técnicos
destinados ao STV e a outros sectores de atividade, como a indústria automóvel, aeronáutica, mobiliário, etc. -, que interagem numa lógica de “cluster”,
até à distribuição e atividades de suporte, que valorizam a eficiência da cadeia, tornando-a mais competitiva e concorrencial à escala global.

A realidade é hoje distinta daquela que existia há dez ou vinte anos, pelo que a capacidade de a ATP saber acolher a mudança, e responder-lhe
positivamente, constitui a razão da sua longevidade e, sobretudo, da sua afirmação e vitalidade, crescendo historicamente sempre quando o resto
definha.

A relação com o Poder deverá ser necessariamente isenta, independente e não comprometida, firme e inflexível na defesa dos interesses do Sector e do
seu tecido empresarial, o que não é obviamente incompatível com uma atitude de diálogo, crítica construtiva e de negociação, numa lógica de conexão e
influência entre as empresas e as instâncias públicas, postura necessariamente inteligente e sensata para alcançar os propósitos de cada vez maior e
melhor intervenção, e para fortalecer o prestígio e o peso da Associação e do Sector.

Tudo isto compreende não apenas o relacionamento com o Governo e outros órgãos de poder ao nível interno, mas também com instâncias
supranacionais, onde muitas decisões que afetam o nosso Sector são tomadas, seja de forma autónoma, seja por via de organizações,  nacionais e
internacionais, onde a Associação está representada, como a CIP, a Euratex, a IAF e a ITMF, onde a ATP tem assumido cargos ao nível do seu “Board”,
influindo de forma direta nas orientações estratégicas globais da fileira.

O mesmo se diga em relação à Comunicação Social, uma vez que a construção de uma imagem pública, cada vez melhor, do Sector passa pelo
intensificar da comunicação, pelo rigor da informação prestada e publicada, e por uma presença afirmativa e constante nos Media, aliás em linha com o
que tem vindo a suceder, em crescendo, nos últimos mandatos, aproveitando todas as oportunidades para que a visibilidade da ITV seja ampliada,
valorizada e prestigiada.

Este objetivo, que teve forma de desígnio no anterior mandato, permitiu construir uma imagem claramente valorizada do sector, interna e externamente,
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amplificar a boa reputação do “made in Portugal” e tornar a ITV nacional num “case study” de sucesso global, de que os projetos “Fashion From
Portugal” foram instrumentais, mas indispensáveis, para essa radical mudança de reconhecimento e que, neste mandato, não deve ser descontinuada e
até reforçada.

4. Serviços aos associados
Uma associação cumpre tanto melhor a sua missão quanto mais próxima está dos seus associados e, por consequência, dos problemas, das
expectativas e necessidades do sector que representa. Isto tem particular acuidade quando o tecido empresarial é constituído por pequenas e médias
organizações, com amplas carências em diversos domínios, as quais a associação tem obrigação de satisfazer, no âmbito das suas reais possibilidades
e sem entrar em domínios reservados ao mercado, mas colmatando as suas falhas.

Neste contexto, a ATP possui três níveis de prestação de serviços, cujo modelo tem funcionado com sucesso e, portanto, se justifica manter:

a) Os desenvolvidos internamente, como o apoio jurídico-laboral, a Contratação Coletiva, a informação económica, estatística,
comunitária, fiscal e comercial (bolsa de subcontratação), assim como a “intelligence”, desenvolvida internamente pelos seus quadros
técnicos e comunicada pelos seus meios de informação próprios, incluindo o T Jornal, físico e online;

b) Os desenvolvidos por delegação, como a formação profissional (através do Modatex), o desenvolvimento do produto e processo, a
consultoria técnica e tecnológica, “testing”, certificação ambiental e metrologia (através do CITEVE e CENTI), a certificação da qualidade
(através da APCER), a internacionalização das empresas (através da Associação Selectiva Moda e dos robustos programas “From
Portugal”), a promoção da imagem e da criação de moda no Sector (através do projeto “Portugal Fashion”;

c) Os desenvolvidos por via protocolar, evitando concorrer com entidades e empresas estabelecidas no mercado, mas obtendo serviços,
por este meio, para os associados com vantagens económicas e prioridade de acesso, como, por exemplo, com a Altice, o Novo Banco,
a EDP Comercial, a Crédito y Caucion, entre muitos outros e variados casos.

Importa ainda referir aqui o Fórum da Indústria Têxtil, a maior e mais prestigiada conferência sectorial do país, e uma das mais reputadas da ITV na
Europa, que conta já com 20 edições consecutivas, e que vem desempenhando um papel fortemente agregador, assumindo-se como a Assembleia
Magna da fileira, onde anualmente se realiza o “discurso do estado do sector” com objetivo de influência política, sem olvidar qualquer outro, mais de
natureza pedagógica, que se consubstancia num conjunto de intervenções de alcance prospetivo e de elevada valia técnica, orientadoras das estratégias
individuais das empresas que nela massivamente participam.

5. Desígnios do mandato e serviços da associação
Admitindo que a unificação associativa da fileira têxtil e vestuário, no pouco que resta agregar, se fará de modo natural, o grande desígnio do próximo
mandato será a regeneração do tecido empresarial, promovendo a sua modernidade e a sua preparação para os desafios da década e que se elencaram
na introdução deste manifesto, que deverá ser acompanhado também por uma reestruturação da Associação, de forma a que se encontre devidamente
capacitada para prosseguir o seu papel de agência de desenvolvimento sectorial.

Será igualmente promovida a realização de um Plano Estratégico para o sector até 2030, que constitui normalmente uma referência para todas as
empresas e instituições que o compõe, assim como para as instâncias do Poder, na definição de políticas públicas que lhe possam estar dedicadas.
Neste plano de estruturação holística da atividade têxtil nacional serão consignados outros objetivos instrumentais ao que presidirá à ação do mandato.

E isso, pelas exigências que coloca, impulsiona e complementa a melhoria constante da ação e desempenho dos serviços da Associação.

Assim, propõe-se para o próximo mandato:

a) Lutar pela competitividade do sector têxtil e vestuário, numa sua vertente industrial, numa aceção moderna, assente na geração de
valor, em que a inovação, a criatividade, a sustentabilidade, a internacionalização e o serviço ao cliente se apresentam como os seus
“drives” primordiais;

b) Prosseguir o aumento da visibilidade da fileira Têxtil e Vestuário e Moda, com o objetivo de intensificar a sua valorização e a sua
capacidade de influência, continuando a promover, de forma continuada, consistente e profissional, a imagem e reputação do sector
têxtil e vestuário, no país e no exterior;

c) Reforçar a proximidade da associação aos seus associados;

d) Captar novos associados em toda a fileira;    

e) Promover a Contratação Coletiva, de forma sempre cuidadosa e responsável, o que exige a conjugação dos desafios da
competitividade pelos custos operacionais, com o necessário aumento da produtividade das empresas, a manutenção da paz social e o
envolvimento construtivo dos trabalhadores e dos sindicatos nas causas do sector;

f) Melhorar constantemente os serviços internos aos associados, com especial atenção àqueles que apresentem maiores carências e
fragilidades;

g) Desenvolver projetos que realizem os grandes eixos e desígnios estratégicos do sector, no quadro do plano projetado até 2030,
nomeadamente os que pressupõem o reforço dos elementos diferenciadores – inovação e serviço -, aumento da presença internacional
das empresas e a promoção da imagem coletiva, no país e no estrangeiro.

O pensamento do novo presidente resumido em 14 frases

”A têxtil é a mais absorvente e completa das indústrias. Tem mais variáveis. Temos de estar sempre a inovar. Não podemos parar nunca. Só consegue
sobreviver quem estiver sempre a investir. Parar equivale a uma sentença de morte” - eis a frase que selecionamos para destacar das 14 (esta e mais
13) que reproduzimos para sintetizar o pensamento do novo presidente da ATP.

Diabo. “O diabo está nos detalhes. E a estamparia, quer a convencional quer a digital, tem muito detalhes”

Empreendedor. “Quem não é empreendedor não percebe o que é tomar a decisão de investir sem ter a certeza se vai ou não ter sucesso, pois há uma
data de fatores de contexto que não domina”

Estamparia digital. “A estamparia digital não substitui por completo a tradicional. São ferramentas complementares. Cada uma tem o seu lugar. Não é
por existirem automóveis que os camiões deixam de fazer falta”

Fileira. “O melhor cenário para a têxtil falar a uma só voz seria continuar o processo de consolidação até toda a fileira estar representada numa única
associação.”

Fisco. ”A carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho e sobre os lucros das empresas é tão elevada que ninguém consegue enriquecer fruto do
trabalho e do mérito.”

Futuro. ”Dentro de fez anos vejo a Adalberto como como líder europeia na área da estamparia. É esse o meu objetivo. E ao ser líder na Europa seremos
naturalmente líderes mundiais, pois o gosto e o saber fazer europeu são admirados em todos o mundo. Em qualidade e design não há quem nos iguale.
Somos os melhores do mundo”.

Investimento. ”As empresas que investem continuamente no seu negócio podem ir a jogo. Para as empresas que não investem é a crónica da morte
anunciada”

Modelo de negócio. “Com a procura de novos designs nas lojas, várias vezes por mês, as pressões exercidas nas estamparias têxteis são enormes.
Todo o modelo de negócios mudou. Além de impressão e entrega rápidas, as tiragens precisam ser mais curtas. Isso significa que as alternâncias de
trabalho devem ser rápidas e com o mínimo de desperdício. As entregas precisam ocorrer em dia e a estocagem dos fornecedores e lojistas tem que ser
reduzida ao mínimo para cortar custos. A necessidade de um preço competitivo aumenta a pressão”

Ortega. “O que ajudou a salvar a nossa ITV foi o modelo inventado pelo sr. Ortega pois a velocidade obriga à proximidade. Quando o prazo entre a
criação de uma peça e ela estar na loja é de três a quatro semanas, dá muito jeito estar a 200 km da Corunha”

Perdas e ganhos. ”Perdermos os clientes de volume mas ganhamos outros com necessidades mais sofisticadas”
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Política e leis. “O ambiente politico e a legislação que regula a atividade económica são fundamentais. Não é por acaso que usando a mesma matéria
prima - alemães - a RDA  fez o Trabant, o pior carro do mundo, enquanto a RFA produzia os Porche, Mercedes, BMW, Volkswagen e Audi.

Produtividade. ”O aumento de produtividade permite-nos dar respostas ao atual nível de lançamento de novas peças de vestuário. As marcas estão a
eliminar a sazonalidade multiplicando o número de pré-coleções“

Tendências. ”Duas grandes tendências estão a afetar-nos: o crescimento da moda rápida e designs mais desafiadores”

(extraída, com adaptações, da newsletter do T Digital, de 31 de Julho de 2019)

Vila Nova de Famalicão, 1 de agosto de 2019

Clique aqui para remover o seu e-mail.
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