


Vila Nova de Famalicão é a Cidade Têxtil de Portugal. 
Pela sua identidade industrial. Pelas suas empresas. Pe-
los seus empresários. Pelos seus trabalhadores. Pelo 
CITEVE e pelo CeNTI. Pelo Museu da Indústria Têxtil da 
Bacia do Ave. Pela Associação Têxtil e do Vestuário de 
Portugal. Pelo Cluster Têxtil: Tecnologia e Moda. Pelo 
relevante contributo da indústria têxtil famalicense 
para a economia nacional. 
Famalicão é o epicentro de uma região que acolhe uma 
fileira completa, estruturada, flexível e dinâmica – um 
cluster que é já considerado o maior da Europa.

Com uma indústria de ponta, chegou à ribalta tec-
nológica, somando pontos nos têxteis técnicos, o que 
engrandece a cidade e a região, mas também eno-
brece todo o setor e Portugal inteiro.
“Famalicão Cidade Têxtil” é uma marca criada pelo Mu-
nicípio de Famalicão que, na verdade, formaliza aquilo 
que o concelho já é há mais de um século: um impor-
tante centro de produção, investigação e desenvolvi-
mento do setor têxtil e vestuário. 

www.famalicaomadein.pt/_industria_textil_cidade_-
textil

Para as empresas que dão vida ao nosso guarda-roupa, 
ao interior do nosso automóvel, ao nosso mobiliário e 
outros, a Lectra cria as tecnologias premium que facili-
tam a transformação digital da sua indústria. A oferta da 
Lectra habilita as marcas, fabricantes e retalhistas, des-
de a criação até à produção, proporcionando o respeito 
do mercado e a paz de espírito que merecem. Fundada 
em 1973, hoje a Lectra tem 34 filiais em todo o globo, 
servindo clientes em mais de 100 países. Com cerca de 
1800 colaboradores, a Lectra reportou receitas de 280 
milhões de Euros em 2019.

https://www.lectra.com/pt

http://www.famalicaomadein.pt/_industria_textil_cidade_textil
https://www.lectra.com/pt


A Magellan é uma associação sem fins lucrativos de di-
reito privado para a representação de interesses portu-
gueses no exterior. Em atividade desde 2009, possui 
escritórios em Bruxelas e no Porto. 
Procura desta forma assegurar o acompanhamento 
efetivo das entidades que representa em território na-
cional, ao mesmo tempo que cultiva um contacto de 
proximidade com as instituições europeias e outras en-
tidades de relevo com presença em Bruxelas. Neste 
contexto, a Magellan procura perceber as tendências e 
aproximar as empresas e outras entidades das opor-
tunidades oferecidas pelas instituições europeias, in-
cluindo contratos públicos, subvenções e instrumen-
tos financeiros. 
As suas principais linhas de ação incluem a identifi-
cação de oportunidades de financiamento, implemen-
tação de atividades de comunicação e disseminação 
num duplo sentido (para os seus representados e en-
quanto beneficiária de projetos Europeus), apoio à 
elaboração de candidaturas, gestão e coordenação de 
projetos e consórcios, bem como representação e po-
licy advocacy junto das instituições europeias. 
Reúne assim um sólido conhecimento em assuntos eu-
ropeus assegurados pela experiência e formação dos 
seus colaboradores/as e através de parcerias estabele-

cidas com entidades especializadas em diferentes 
áreas de interesse. 
No que concerne a implementação de atividades de 
comunicação e disseminação a Magellan tem vindo a 
trabalhar a) em prol dos seus clientes, entre eles o Ga-
binete de Ligação do Parlamento Europeu em Portugal, 
mas também b) como beneficiário de projetos euro-
peus financiados pelo Horizonte 2020, CEF-Trans-
portes e outros.
Dotada de uma equipa qualificada, jovem e dinâmica, a 
Magellan reúne um conjunto de competências princi-
palmente no âmbito da Comunicação e Organização 
de eventos, Gestão, Direito, Economia, Comunicação, 
Línguas Aplicadas e Engenharia absolutamente vitais 
para a execução dos projetos dos seus clientes. 
Além disso, e com vista a capacitar e dotar de valor 
acrescentado os serviços prestados, reúne de forma 
regular os contributos de colaboradores altamente es-
pecializados e que trabalharam em reputadas institu-
ições tais como a Comissão Europeia ou o Parlamento 
Europeu, bem como os provenientes de parcerias esta-
bilizadas com entidades nacionais e internacionais.

https://magellan-association.org/

O MODTISSIMO, que vai já para a sua 57ª edição, é o úni-
co salão têxtil português e o mais antigo de todo a 
Península Ibérica. 
Realizado duas vezes por ano – em fevereiro no Aero-
porto do Porto e em setembro na Alfândega do Porto – 
reúne toda a fileira têxtil portuguesa: fabricantes de te-
cidos e acessórios para confeção, confeccionadores de 
vestuário de adulto e criança (quer com marca própria 
quer trabalhem em private label), o Itechstyle Showcase 
(mostra de materiais e produtos inovadores) e o Green 
Circle (mostra de produtos sustentáveis) feitos em pare-
cia com o CITEVE e serviços co-relativos do sector. Pe-
los seus corredores passam normalmente milhares de 
compradores, com destaque para os compradores in-
ternacionais.
A cada edição MODTISSIMO mantém o essencial da sua 
missão: reunir os vários sectores da indústria têxtil por-
tuguesa – das matérias-primas à moda e vestuário – e 
promover os contactos comerciais entre expositores e 
compradores, nacionais e internacionais. No 2º semes-
tre de 2020 foi o único salão têxtil de toda a Península 
Ibérica, o que fez avolumar as expectativas de uma 
maior atenção dos mercados externos.

https://modtissimo.com/

https://magellan-association.org/
https://modtissimo.com/


O MODATEX, Centro de Formação Profissional da In-
dústria Têxtil, Vestuário, Confeção e Lanifícios, tem 
como missão qualificar os recursos humanos e valori-
zar os agentes do têxtil e do vestuário, contribuindo 
ativamente para o desenvolvimento das atividades 
económicas e da competitividade do setor.
Fundado em 2011, o MODATEX pauta a sua atuação por 
uma forte aposta na elevada qualidade dos seus recur-
sos humanos e na dotação das suas instalações das 
melhores condições físicas e técnicas, o que lhe per-
mite responder de forma eficaz às necessidades de 
qualificação de todos os players da Indústria Têxtil e do 
Vestuário, posicionando-se como uma referência no 
setor da formação em Portugal e na Europa. 

O MODATEX desenvolve formação profissional nas 
mais diversas áreas do têxtil e da moda e presta ainda 
um conjunto de serviços às empresas do setor, tais 
como formação à medida, intervenções técnicas, pro-
cessos de reconhecimento, validação e certificação de 
competências e participação em projetos nacionais e 
internacionais.
De abrangência nacional, o MODATEX está sediado no 
Porto, mas dispõe de delegações em Lisboa e na Covil-
hã e polos na Vila das Aves e em Barcelos. 

Mais informações sobre o MODATEX em 
www.modatex.pt

Foque-se no seu negócio.       
O nosso foco é a sua empresa. 
Somos NOVA. 

Somos o parceiro estratégico, legal e compliance, do 
seu negócio.
O nosso objetivo é tornar ainda mais fortes os pontos 
fortes dos nossos clientes e eliminar ou minimizar os 
pontos fracos, numa gestão de risco constante.
E isso só se consegue com uma equipa com nome e ros-
to, que diariamente faz seus os desafios e problemas 
dos seus clientes e que trabalha para apresentar 
soluções inovadoras que vão para além do esperado.
Uma equipa multidisciplinar que abraça cada projeto e 
cada cliente de forma genuína, à sua dimensão e que 
fala a sua linguagem.
Somos advogados de empresa. Da sua empresa.

https://novalegal.pt/

http://www.modatex.pt
https://novalegal.pt/


A Pamésa Consultores é uma empresa que presta 
serviços de Consultoria Organizacional e Formação 
Profissional desde 1989.
Com uma experiência de 30 anos no mercado, o nosso 
trabalho é reconhecido por empresas e instituições, 
em setores tão diversos como o Têxtil e Vestuário, Ali-
mentar, Metalomecânico, Materiais de Construção, As-
sociações Empresariais, entre outros.
Atualmente a nossa atividade de consultoria e for-
mação dirige-se maioritariamente a PME’s e asso-
ciações empresariais/setoriais, prestando apoio espe-
cializado no âmbito de projetos de investimento, pro-
cessos de inovação e modernização tecnológica, de 
formação, qualificação e internacionalização, essenci-
ais para aumentar os seus níveis de competitividade e 
sustentabilidade. 

Prestamos também serviços de elaboração e acom-
panhamento de candidaturas aos fundos comunitári-
os, para projetos de investimento, ações coletivas e 
formação profissional, procurando sempre potenciar 
os objetivos e resultados.
Estimulamos a melhoria da gestão e desempenho das 
organizações através de um apoio especializado na im-
plementação de sistemas de gestão (Qualidade, Ambi-
ente, SST, IDI, Responsabilidade Social).
Para além dos colaboradores internos, com experiên-
cia significativa nas nossas áreas de intervenção, con-
tamos com uma abrangente bolsa de formadores e 
consultores, bem como uma relevante rede de parce-
rias, que nos permitem dar resposta, e até mesmo su-
perar, as expectativas dos nossos clientes.

Saiba mais sobre nós em 
www.pamesa.pt. 

TENCEL® é a marca de especialidade têxtil do Grupo 
Lenzing e que pode ser utilizada em todo o tipo de pro-
dutos têxteis de vestuário e casa. O portfolio de produ-
tos da marca TENCEL® define um passo evolutivo em 
termos de sustentabilidade, de benefícios funcionais e 
de conforto natural e responde a utilizações e apli-
cações diárias distintas. As marcas de produto sob a 
TENCEL ® incluem a TENCEL ® Active, TENCEL ® Denim, 
TENCEL® Home, TENCEL® Intimate, TENCEL® Luxe e 
TENCEL® para Footwear.

As fibras utlizadas na marca TENCEL® são originárias de 
fontes certificadas e controladas, seguindo as linhas di-
retrizes da Lenzing Wood and Pulp Policy. É o caso,  no-
meadamente,  das fibras  TENCEL® Modal e TENCEL® Ly-
ocell, ambas celulósicas e produzidas através de pro-
cessos ambientais responsáveis, compostáveis e biode-
gradáveis, podendo por isso, ser devolvidas à natureza.  
As fibras TENCEL® Modal e TENCEL® Lyocell são desi-
gnadas pela USDA (Departamento de Agricultura dos 
E.U.A.) no seu programa BioPreferred®.

Mais informação sobre a TENCEL ® em 
https://www.tencel.com/

http://www.pamesa.pt
https://www.tencel.com/



