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A INDÚSTRIA DA MODA "MADE IN PORTUGAL" DESLUMBRARAM EM MÁLAGA

A primeira edição da FIBO – Fashion Industry Business Opportunities, que decorreu nos passados 17 e 18 de Maio, no Colégio Oficial dos
Arquitectos de Málaga, naquela cidade da “costa do sol” espanhola, teve como convidado especial “Portugal”, sendo o país representado por Paulo Vaz,
Diretor-Geral da ATP e Vice-Presidente da ASM, e pela designer de moda Katty Xiomara.

Destinado a discutir as grandes tendências de estética e consumo de produtos de moda, a FIBO procura igualmente ajudar a indústria local a promover-
se à escala nacional e internacional, buscando exemplos de excelência no exterior, inspirando as marcas e criadores da região.

Paulo Vaz, que também partilhou a abertura oficial das sessões, com os representantes do Governo Autónomo de Andaluzia, Alcaidaria de Málaga e um
senador das Cortes espanholas, recém-eleito pela região, centrou a sua intervenção na história recente de declínio e recuperação da indústria têxtil e
vestuário portuguesa, que, enfrentando os choques competitivos da globalização e a crise do final da primeira década do século, teve de se reinventar
para permanecer competitivo, apostando nos “drives” da diferenciação pelo valor, pela tecnologia, design e serviço. A campanha do Fashion From
Portugal 4.0 foi igualmente salientada para ilustrar o esforço de promoção internacional que a indústria têxtil e vestuário portuguesa está a realizar e de
que a participação na FIBO é um exemplo, tal como havia sido o evento de comunicação organizado na Techtextil no dia anterior. Uma tarefa que não
termina e não concede qualquer condescendência, de acordo com o ambiente vertiginosamente dinâmico que caracteriza a indústria de moda à escala 
global.

Katty Xiomara, uma das mais talentosas e reconhecidas designers de moda portuguesas, apresentou o seu trajeto, partilhou o seu processo criativo e o
que a inspira, fechando com a estreia de um poderoso documentário, feito com base do seu último desfile, no ambiente do antigo matadouro do Porto,
intervencionado com “arte urbana” através de um gigantesco mural pintado por 14 artistas para aquele efeito, que deixou a audiência rendida pela força
estética das imagens e da mensagem passada.

Ambas as intervenções, impactantes, deixaram uma forte imagem de sucesso, desenvolvimento, criatividade e futuro da indústria têxtil e vestuário
portuguesa, que, hoje, se assume como uma “criadora de tendências” – a “trend setter” – em muitos domínios e que inspira cada vez mais muitas outras
em diversas geografias, incluindo o país vizinho.

Vila Nova de Famalicão, 24 de maio de 2019
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