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FASHION FROM PORTUGAL 4.0
LANÇA EDIÇÃO INTERNACIONAL DO T JORNAL

A edição internacional, em língua inglesa, do T jornal é a primeira e mais palpável iniciativa do Fashion From Portugal 4.0, o novo programa de promoção
externa da indústria têxtil e de vestuário (ITV) portuguesa, apresentado na última sexta-feira pela ATP na Covilhã.

“A promoção da imagem da ITV portuguesa é uma tarefa que não pode ser descontinuada, antes deve ter uma permanente evolução, com atenção a
novos mercados, novos públicos e novas formas de comunicação da moda para ser cada vez mais efetiva”, afirmou Paulo Vaz, diretor-geral da ATP, na
sessão de apresentação do FFP 4.0 que decorreu da Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior (UBI).

A sessão contou com a presença de um representante do presidente da Câmara da Covilhã, do presidente da Faculdade de Engenharia da UBI,  Rui
Miguel (diretor do Departamento da Ciências e Tecnologia Têxteis), José Robalo (presidente da ANIL) e João Costa (vice-presidente da ATP e presidente
da Selectiva Moda).

O uso intensivo dos meios digitais e das redes sociais é a mais marcante diferença deste projeto relativamente ao anterior, que decorreu entre 2016 e
2017 e foi distinguido com o prémio EEPA (European Enterprise Promotions Awards), na categoria de apoio à internacionalização das empresas.

A primeira campanha FFP – que teve quatro mercado alvos (Espanha, Alemanha, Escandinávia e EUA) e um especial enfoque nos segmentos têxteis lar
e têxteis técnicos – reforçou a notoriedade internacional da nossa ITV.

“Conseguimos claramente melhorar a perceção eterna da etiqueta Made in Portugal como sinónimo de excelência produtiva, inovação tecnológica
inspirada pelo design, e intensidade do serviço orientado ao cliente”, garantiu o diretor geral da ATP.

“Designed in Portugal, produced in Portugal, dressed worldwide” foi a assinatura da anterior campanha FFP, que neste seus segundo fôlego assume um
novo mote: “The new trend setter in textile and fashion industry”.

“O nosso objetivo  é passar a imagem reforçada de uma indústria moderna, avançada tecnologicamente, mesmo trend setter no domínio dos têxteis de
alta tecnicidade e enformada fortemente pelo design, evoluindo de uma clássica industria transformadora para uma servitizada e focada no valor” ,
explicou Paulo Vaz.

O programa Fashion from Portugal 4.0 decorrerá ao longo de um ano e irá um investimento estimado de aproximadamente 670 mil euros, sendo
cofinanciado pelos fundos europeus estruturais de investimento, enquadrados no POCI, Portugal 2020 e Compete 20202.

Já está delineado um intenso programa que tem como alvo a Comunicação Social e líderes de opinião e contempla ações a realizar em Bruxelas
(dezembro), Madrid (Momad, fevereiro), Paris (Première Vision, fevereiro), Porto (Portugal Fashion, março), Frankfurt (Techtextil, maio) e Medellin
(ColombiaModa, julho).
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“Sem se ter moda não se vende”, afirmou na sessão de apresentação do FFP 4.0 o presidente da ANIL, José Robalo, que qualificou o programa de
promoção externa na nossa ITV como “bom para a Covilhã, para o Norte e para Portugal”

“Se estivéssemos a competir pelo preço, não iríamos voltar a bater o recorde absoluta das exportações, com vendas de 5,4 mil milhões de euros para os
mercados externos”, declarou João Costa, acrescentando que a ITV portuguesa produz o que de melhor se faz no mundo ao nível de têxteis e vestuário.

Veja a apresentação do FFP 4.0, feita na Covilhã por Paulo Vaz.

Vila Nova de Famalicão, 29 de Outubro de 2018
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