O projeto Regenerar o setor: ganhar o futuro (POCI-02-0853-FEDER-046444)
é promovido pela ATP – Associação Têxtil de Vestuário de Portugal e tem com
o objetivo central capacitar o tecido empresarial, designadamente as PME, para dar
resposta às tendências atuais que definirão a ITV nos próximos anos, nomeadamente ao nível da inovação, por via da tecnologia e criatividade, da digitalização,
impondo novos canais de comunicação e de realização de trocas, e da sustentabilidade, tocando as vertentes económica, financeira e estratégica, bem como
projetar a imagem de uma indústria moderna e sofisticada interna e externamente.
Este projeto surge num contexto de incerteza gerado pela crise pandémica o que
determinará adaptações adequadas. Contudo, é uma realidade que a digitalização
dos processos assume cada vez maior relevância e a ITV vê-se confrontada com a
necessidade de eliminar as atividades que não agregam valor, investindo na
racionalização e, por vezes, na reconversão dos processos de transformação, no
controlo de custos, na intensidade tecnológica e necessariamente na qualificação
dos trabalhadores.
Perante o diagnóstico realizado, as falhas detetadas e os fatores críticos sobre os
quais se pretende atuar, definiu-se um conjunto de objetivos operacionais
correspondentes, que se pretende alcançar com a concretização do projeto:
Estimular e facilitar a integração das empresas na economia digital;
Promover e fomentar a adoção de novas metodologias de desenvolvimento dos
negócios, produtos e serviços, que se coadunem com a realidade 4.0;
Sensibilizar os stakeholders do setor para a necessidade de definir posicionamentos estratégicos adequados aos novos paradigmas dos negócios;
Sensibilizar os empresários/gestores das PME para a promoção e intensificação
de atividades inovadoras e qualificadas para a progressão na cadeia de valor;
Aumentar o acesso das empresas a informação e ferramentas de apoio à gestão
operacional e estratégica, para que tomem decisões informadas e atualizadas;
Reforçar o acesso a financiamento e ao mercado de capitais, por via da partilha
e interação com stakeholders.

Prevê-se a realização de diversas atividades estruturadas numa
lógica de complementaridade e no sentido de atuar sobre as
necessidades do setor, combinando ações de sensibilização, de
informação e de demonstração de boas práticas, entre as quais
destacamos:
Atividade

Principais Ações e Resultados

Programa de literacia financeira e
de gestão para a ITV

Suplemento Finanças
Guia Ferramentas de Controlo de Gestão na ITV

Barómetro ITV

Barómetro ITV (Dashboard).
Encarte Estatísticas ITV.

Iniciativas para reposicionamento
da ITV

Estudo Visão Prospetiva e Estratégias ITV 2030.
Simpósio Nova competitividade: modelos de
negócio da ITV em mudança.
Simpósio Regenerar o Setor, Ganhar o Futuro: uma
visão estratégica para a década.

Ações digitais de sensibilização

Booklets digitais e motion videos:
• Omnicanalidade
• Design Thinking
• Servitização da Indústria
• Criação de marcas no paradigma digital

O projeto Regenerar o setor: ganhar o futuro é apoiado pelo
Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Qualificação do
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
– Portugal 2020, e decorre entre 01-03-2020 e 28-02-2022. O
investimento elegível previsto é de 678 045,10€, sendo
comparticipado pela UE em 576 338,34€.

