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ITV – UMA DÉCADA DE CRESCIMENTO 



EVOLUÇÃO DA ITV PORTUGUESA

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *
Evol. 2014-

2019

Volume de Negócios (milhões €) 6 712 6 942 7 362 7 597 7 800 7 683 6 597 ** 14%

Produção (milhões €) 6 485 6 767 7 147 7 425 7 638 7 467 6 176 ** 15%

Emprego 128 414 131 513 135 521 137 013 138 989 136 101 131 539 ** 6%

Exportações (milhões €) 4 617 4 811 5 036 5 224 5 313 5 215 4 646 * 13%

Valor acrescentado bruto 
(milhões €) 

1 987 2 082 2 260 2 353 2 449 2 430 22%

* Dados provisórios / ** dados estimados pela ATP
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Forças
Especialização industrial

Resiliência da ITV nacional

Fiabilidade e know-how da indústria

Custos produtivos moderados

Reputação positiva do made in Portugal

Diferenciação do modelo de private label

Fileira têxtil organizada em cluster

Indústria preparada para responder à 

tendência do consumo responsável

Experiência em modelos de negócio B2B

Fraquezas
Insuficiente capitalização das empresas e 

dificuldade no acesso ao financiamento

Falta de dimensão crítica

Baixa produtividade

Cultura do individualismo

Falta de domínio da cadeia de valor do B2C

Atraso na digitalização

Inexistência de uma rede profissional de 

suporte ao design

Reduzida profissionalização da gestão

SWOT



Ameaças
Contração do mercado consumo de moda

Dificuldades no abastecimento MP

Aumento custos de energia e ambientais

Inflação e aumento do custo do dinheiro

Risco de desagregação do cluster

Dificuldades de captação de mão de obra

Concorrência acrescida de países próximos

Abandono das grandes marcas fast fashion

e low cost de Portugal

Declínio do ensino superior especializado e 

da formação profissional orientada ao setor

Políticas públicas desincentivadoras do 

crescimento e de geração de riqueza

Oportunidades
Estabilidade pol., soc., econ., e segurança 

Potencial de acordos de livre comércio 

com países e blocos comerciais

Modelos de nicho de negócio assentes na 

sustentabilidade e economia circular 

Incorporação de fatores de competitividade 

como o design, criatividade e inovação 

Mudança geracional nas empresas

Acesso a fundos comunitários para reforço 

dos capitais próprios das empresas 

Diversificação (TT e MP)

Desenvolvimento de subsetor de bens de 

equipamento e de software dedicado 

SWOT



AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. Capitalização

2. Diferenciação

3. Sustentabilidade

4. Digitalização

5. Cooperação

6. Capacitação dos RH

7. Internacionalização

Aumentar rendibilidade dos 

negócios

Aumentar produtividade

Diversificar oferta e modelos de 

negócio mais competitivos



AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1. CAPITALIZAÇÃO
Condições para aumentar capitais próprios e solvabilidade das PME. Estrutura financeira mais robusta. 

Reduzir nível de dependência de capitais alheios. Financiar o crescimento e suportar riscos e impactos 

inerentes ao crescimento dos negócios.

Dificuldades derivadas da crise agravaram ainda mais as fragilidades das PME. Níveis de 

endividamento aumentaram significativamente. Capitalização das PME tornou-se num desafio mais premente.

Oportunidade:  prioridades dos fundos comunitários e PRR. Apoiar as empresas a alterar os modelos de 

negócio e responder às necessidades e  novos desafios. Suportar parcialmente a transformação dos 

empréstimos e outros apoios concedidos às empresas com garantidas pelo Estado, em instrumentos de 

capital.

Programa para aportar meios para a capitalização das PME viáveis. Risco de não haver tecido 

empresarial para dar resposta capaz aos novos desafios da competitividade e do crescimento económico. 



AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

2. DIFERENCIAÇÃO
Aumento da concorrência global. Pressão competitiva sobre as empresas. Emergência de novos e poderosos 

concorrentes. Preço e escala.

STV: competências como flexibilidade, criatividade e rapidez de resposta. Diferenciação pela inovação 

tecnológica, criatividade e design. Ascender na cadeia de valor. Novos segmentos de mercado e novos 

clientes. Muita intensidade de serviço.

Objetivo ainda mais óbvio com a crise pandémica. Intensidade dos processos de inovação nos vários 

domínios para obter ganhos de competitividade.

Não apenas reforçar mais valias e vantagens das atividades tradicionais, mas abraçar as tendências 

emergentes como a digitalização da indústria, sustentabilidade e economia circular. Potencial de 

crescimento muito elevado.



AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

3. SUSTENTABILIDADE
Aumento do consumo de vestuário. Impacto em termos de produção – recursos - emissões e resíduos. 

Primeiras evidências da alteração do comportamento dos consumidores face à sustentabilidade antes de 2020. Crise 

pandémica: intensificou a consciencialização deste tema no STV e Moda.

Uma nova postura em toda a cadeia de valor. Novos modelos de negócio assentes na inovação e 

sustentabilidade.

Economia circular. Energias limpas. Seleção cuidada de MP.  Utilização inteligente dos recursos. Métodos de 

produção mais eficientes e inovadores. Estratégias para reduzir o desperdício. Valor dos produtos.

Design e economia circular intimamente ligados. Durabilidade, reparabilidade, adaptabilidade para reutilização e 

reciclagem.

Novas oportunidades ao nível dos modelos de negócio circulares:  design para a durabilidade e design para 

conserto, oferta de serviços conexos. Melhorar a transparência, a rastreabilidade e avaliação do ciclo de vida.



AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

4. DIGITALIZAÇÃO
Revolução digital caminha lentamente no STV. 

Profunda transformação digital. Digitalização de operações essenciais, melhoria de portfólios de produtos 

com funcionalidades digitais e serviços inovadores. Bases de dados. 

Oportunidades existentes com a digitalização da cadeia de valor. Desde design, retalho, produção, embalagem 

e distribuição. Rapidez. Integração. Informação. Decisão.

Horizonte 2030: a sobrevivência do STV está dependente de desafios como eficiência, produtividade, resposta rápida, 

inovação/ diferenciação,  sustentabilidade. Essencial promover a utilização das novas tecnologias e 

digitalização.

Tecnologia digital como apoio à transição para uma economia circular, aumentando radicalmente a 

virtualização, a desmaterialização e a transparência. Promover a partilha de informações do ciclo de vida do produto.

Acelerar os esforços para desenvolver o e-commerce.



AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

5. COOPERAÇÃO
Intensificar a colaboração e cooperação, sem perda da identidade dos intervenientes, em toda a cadeia de valor para 

criar flexibilidade e valor. 

Melhorar condições sociais, económicas e ambientais da indústria para superar os desafios futuros e garantir o seu 

crescimento contínuo. O sucesso depende da adoção de uma abordagem conjunta. Produtores, associações 

empresariais, centros de competências, setor público, sociedade civil, marcas de moda e consumidores.

Cooperar e inovar são importantes fatores de competitividade que se interligam.

Inovações transformadoras e modelos de negócios disruptivos para que a indústria avance para um futuro mais 

próspero e inclusivo. O dimensionamento de novas tecnologias/inovação dependerá de liderança e cooperação. 

Aumentar o investimento em projetos e I&DT em regime de cooperação com entidades tecnológicas para 

desenvolver novos produtos, novos materiais, novos processos, tecnologias, novas formas de organização do trabalho, 

melhoria do desempenho industrial. 

Desenvolvimento dos negócios com o intuito de ganhar escala através das fusões e aquisições ou outras formas 

de entendimento entre as empresas.



AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

6. CAPACITAÇÃO DOS RH
Know-how, capacidade de iniciativa e de assumir riscos, decisivos na transformação do paradigma do STV português. 

Mas insuficiente no quadro atual de grande complexidade e multiplicidade desafios. Necessário novas gerações 

capazes de incorporar modernos conceitos de gestão.

Perda de competências (envelhecimento da mão-de-obra) e dificuldade em encontrar um número suficiente de 

jovens profissionais qualificados: um grande obstáculo ao desenvolvimento futuro do STV.

As novas tecnologias, alterações demográficas, os novos desafios (sustentabilidade/economia circular, indústria 

4.0/digitalização) e o impacto da covid-19 no mercado de trabalho, transformaram radicalmente os modelos de 

negócios e o tipo de competências e talentos necessários. 

Novas competências cada vez mais necessárias em toda a cadeia de valor da ITV (novos processos 

produtivos, mas também no design, finanças, desenvolvimento de produtos, logística, marketing, vendas e atendimento 

ao cliente, num negócio que é completamente global). Atrair conhecimento e reter talentos.

Aposta na interdisciplinaridade, quer na formação académica, quer na formação profissional com programas 

de aprendizagem ao longo da vida para profissionais da indústria. 



AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

7. INTERNACIONALIZAÇÃO
Internacionalização dos negócios representa um fator muito importante para o crescimento das empresas.

Existência de uma capacidade produtiva excecional & vocação para concorrer globalmente:  

internacionalização da ITV é um drive essencial para o desenvolvimento futuro da indústria (principalmente com o 

impacto pandémico na economia nacional). 

As empresas, em particular as PME, tem vindo a apostar na presença em feiras e missões comerciais nos mercados 

internacionais (Europa, EUA e Canadá, Japão, China, Coreia, México, Colômbia, etc).

Após a pandemia, o "novo normal" poderá ser ligeiramente diferente, mas a globalização continuará e a 

internacionalização e o acesso aos mercados será ainda mais importante.

Será importante o incentivo à exportação não só para os países clássicos, mas também intensificar a diversificação 

de mercados. Novos clientes. Novos segmentos de mercado, diversificar estratégias de acesso aos 

mercados, procurar novos clientes. Alargar a base exportadora. 

Novo ciclo de desenvolvimento e novas abordagens aos mercados; saber comunicar a diferenciação e  as 

vantagens da oferta.



Todos, menos os já esgotados

Diferenciação face à concorrência e Valor

Seja via do private label, seja pela marca ou pelo têxtil de alta 

tecnicidade, aplicado ou não à moda

Ter estratégia, plano ação suficientemente flexível, recursos 

financeiros e muita determinação para vencer, superar e superar-se

OS CAMINHOS



OURO: 

+ 5.000 empresas
120 mil trabalhadores
10 mil milhões de euros VN / 8 mil milhões de euros exportações

PRATA:

+ 3.500 empresas
80 mil trabalhadores
6 mil milhões de euros VN / 5 mil milhões de euros exportações

CHUMBO: 

+ 2.500 empresas
- 75 mil trabalhadores
5 mil milhões de euros VN / 4 mil milhões de euros exportações

OS CENÁRIOS
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Obrigada!

www.atp.pt

atp@atp.pt

http://www.atp.pt/
mailto:atp@atp.pt

