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ATP ORGANIZA A CONVENÇÃO ITMF EM 2019

A ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal vai acolher, de 20 a 22 de Outubro próximos, o mais importante congresso têxtil mundial – a
Convenção ITMF (International Textile Manufacturers Federation), que se realiza desde 1904 e que Portugal já recebeu por duas vezes, 1969 e
1993, ambas no Porto, sendo que, também em 2019 voltará a ser o Porto a ser a cidade anfitriã deste grande encontro internacional, atendendo que, na
sua proximidade, se encontra o “cluster” da indústria têxtil e vestuário portuguesa, hoje a maior região europeia desta atividade.

Sublinhe-se que esta reunião magna do sector regressa à Europa depois de largos anos em que se realizou em geografias mais distantes, sendo
significativo o facto de ser em Portugal, país cada vez mais uma referência internacional nesta indústria, na perspetiva do valor, da inovação, da
criatividade e do serviço.

A Convenção ITMF reúne normalmente cerca de 300 empresários deste sector à escala global, esperando-se que provenham de mais de 40 países,
sendo destinada a discutir as questões mais prementes ao sector e, sobretudo, ter uma visão prospetiva do mesmo, através de uma troca relevante de
informação e de elevada reflexão estratégica. O tema deste ano será “Digitalisation and Sustainability  –  Their Impact on the Global Textile Industry”, que
será transversal a diversos painéis de especialidade ao longo dos trabalhos da Convenção, com reputados conferencistas nacionais e estrangeiros.

Com o Congresso ITMF, no corrente ano, a ATP vai conseguir trazer para Portugal as três maiores convenções mundiais do sector, depois de ter
organizado a do IAF – International Apparel Federation (Vestuário) e a da Euratex (Confederação Europeia do Têxtil e Vestuário), respetivamente
em 2012 e 2017, tudo em menos de uma década, resultado de um esforço concertado e estratégico para promover a indústria têxtil e vestuário nacional,
nos mais importantes areópagos internacionais, colocando-a novamente na rota do negócio à escala global.

Ver website e programa provisório: https://www.itmf.org/conferences/annual-conference-2019

Vila Nova de Famalicão, 30 de abril de 2019
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