
PRESS RELEASE

ATP APRESENTA EM LISBOA SHOWCASE ESPECIALIZADO EM 
MODA SUSTENTÁVEL PRODUZIDA EM PORTUGAL

“Sustainable Fashion From Portugal” é o nome do mais recente projecto 

da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que promete afirmar 
a Indústria Têxtil Portuguesa como um sector na vanguarda da produção 
sustentável de moda. A iniciativa, apresentada no MODTISSIMO, faz 

agora a sua segunda apresentação em Lisboa, com ideias e produtos de 
reduzido impacto ambiental, esta sextafeira, 23 de Outubro, em Lisboa, 

no âmbito da conferência Sustainable Fashion Business

Demonstrar como a indústria portuguesa está no pelotão da frente dos têxteis 
sustentáveis e tem já uma fileira integrada no novo paradigma ambiental é o objetivo
maior do mais recente projecto da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, 
intitulado “Sustainable Fashion From Portugal”. A partir do lema “Fashion Industry’s 

New Chic”, a ATP  Associação Têxtil e Vestuário de Portugal promete afirmar Portugal 
como um centro de inovação e excelência nas áreas da economia circular, da Green 
Fashion e da produção sustentável e responsável. Uma tendência crescente, onde 

Portugal tem marcado o seu posicionamento junto das principais praças internacionais. 

No seguimento da apresentação no último MODTISSIMO – dias 23 e 24 de setembro, na 

Alfândega do Porto, perante uma audiência de empresários portugueses e visitantes 

internacionais, o showcase continua a sua apresentação, esta sextafeira, em Lisboa.

O Showcase Sustainable Fashion From Portugal conta com tecidos das empresas 

nacionais Burel Factory, Lemar, LMA, RDD Textiles, Tintex e Troficolor que em conjunto 
com um Hub Criativo constituído por designers, artistas e influencers nacionais
mostram que é possível unir sustentabilidade com moda. Na amostra estão 

evidenciadas as várias facetas da moda sustentável made in Portugal, cruzandose a 
investigação científica e o desenvolvimento de novos materiais com o design 
contemporâneo e as principais tendências de moda.
Em exposição estarão peças de moda feitas commatériasprimas sustentáveis obtidas 
através de vários processos, entre eles, tecidos compostos por liocel (fibra de celulose 
biodegradável), algodão orgânico, revestimentos feitos com resíduos de cortiça,
algodão reciclado, fibra ecológica obtida através da reciclagem de resíduos plásticos 
do oceano, PES reciclado (de garrafas plásticas).



O objetivo é que este showcase se apresente como uma plataforma demonstradora e 

descentralizada, passando por vários locais, divulgando os produtos expostos de forma 

fluída e flexível. A principal meta da iniciativa é aproximar a indústria do público, através 

de modelos de moda que conjuguem o cuidado estético com a nova consciência 

ambiental. 

Para além do Modtissimo, onde foi apresentado, e agora da conferência Sustainable 

Fashion Business, o showcase será itinerante e passará por vários mercados

internacionais em 2021. Estando já confirmado num evento a realizar em Bruxelas 

durante a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021 e outros 

eventos em mercados como Espanha, Dinamarca e Alemanha.

O Showcase está inserido no projeto SUSTAINABLE FASHION FROM PORTUGAL: 

FASHION INDUSTRY'S NEW CHIC, apresentado pela ATP  Associação Têxtil e Vestuário 

de Portugal e foi criado de forma a ampliar o potencial criativo e exportador do setor, 

inserido num contexto de sustentabilidade ambiental em todo o espectro da sua cadeia 

de valor.

O projeto é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020  Programa 

Operacional da Competitividade e Internacionalização, tendo um montante de apoio 

elegível de 739.989,66€, dos quais 628.991,21€ são provenientes da União Europeia, 

através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 
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