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DISCURSO DO ESTADO DO 
SETOR 
 

Senhor Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital 

Senhores representantes do IAPMEI, da AICEP, da CCDR-N, da Câmara Municipal de Famalicão, do CITEVE, do 

MODATEX, do CENTI, da Associação Seletiva Moda, das Universidades, 

Senhoras e senhores empresários, 

Caras e caros colegas, 

Minhas Senhoras e meus senhores, 

Encontramo-nos ainda a recuperar de um passado recente, que deixou profundas marcas em todo o sector têxtil e 

vestuário português, fruto de uma pandemia que ninguém previu, mas que, ainda hoje, condiciona penosamente toda 

a nossa vida. O presente é instável e incerto, pois a recuperação que temos assistido ao longo de todo este ano, 

anima-nos, mas não nos tranquiliza, uma vez que o futuro é algo a construir e que nenhum de nós ao certo pode 

antecipar com segurança. 

Nem por isso a ATP quis deixar de assumir o seu compromisso com a indústria que orgulhosamente representa, como 

tem feito sempre que um novo quadro comunitário se inicia, apresentando o seu habitual contributo para um plano 

estratégico para a fileira até 2030, procurando identificar as grandes tendências que vão enquadrar o seu 

desenvolvimento, sugerir linhas de intervenção estruturantes para a sua afirmação, sem evitar as recomendações 

fundamentais ao Governo e Administração Pública, aos centros de competência de apoio ao sector e, finalmente, às 

próprias empresas, protagonistas da ação e destinatárias últimas de tudo que realizamos. Aliás, esta iniciativa acha-

se, desta feita, enquadrada no propósito de a Comissão Europeia, em estreita colaboração com a Euratex, estar a 

realizar um plano estratégico para a indústria têxtil e vestuário dos 27, na esteira da crise da pandemia e da 

necessidade de relocalização industrial na proximidade dos mercados de consumo, procurando evitar dependências 



 
 
 

2 

das cadeias de valor longínquas e que simultaneamente impactam negativamente no ambiente e na esfera social. 

Trata-se de um reforço relevante e significativo, uma colaboração exemplar e uma complementaridade de atos, cujo 

efeito é sobretudo dar uma importância acrescida a toda uma indústria que tem mais de 115 mil empresas e 1,8 

milhões de trabalhadores diretos em toda a Europa, representando uma das atividades mais exportadoras da União, 

além de tornar a moda, a criatividade e a inovação parte integrante da identidade europeia, que o resto do mundo 

altamente distingue e valoriza. 

Os anos que se seguirão marcarão um novo tempo que em nada será igual ao que vivemos, incluindo nele os 

problemas e constrangimentos a que nos habituamos a resolver, assim como as soluções que adotamos e que 

permitiram a resiliência e reinvenção do sector têxtil português, tornando-o mesmo um “case study” mundial, 

distinguindo-se pela sua flexibilidade, adaptabilidade, alta reatividade, inovação e criatividade, e não menos importante 

a sua capacidade de gerar valor para os clientes internacionais.  

Os “drives” mudaram e já nada nos assegura que os fatores críticos de sucesso, que fizeram a competitividade do 

“cluster” têxtil nacional na passada década, manterão a sua eficácia, especialmente quando o negócio global da moda 

está em profunda transformação. Já antes da pandemia COVID, o consumo de artigos de moda nos mercados 

desenvolvidos estava em queda acentuada, mercê da alteração radical dos valores dos consumidores, especialmente 

as gerações mais novas, que exigem transparência às marcas e aos produtores, escrutinando onde se fabrica, como 

se fabrica, com que processos e quais os impactos ambientais e sociais, preocupando-se decididamente com as 

questões da sustentabilidade ambiental, mas também a social e a económica, pugnando por modelos de circularidade 

produtiva, conferindo uma segunda vida às peças de vestuário ou tornando-as matérias-primas do ciclo industrial 

seguinte, o que determina menos consumo, consumo mais responsável e a rastreabilidade de todo o sistema: da 

semente de algodão à venda na loja, cadastrando todas as etapas produtivas. 

Os novos “drives” estão seguramente na sustentabilidade e na digitalização, suportados pelo avanço da tecnologia, 

que estará não apenas focada na eficiência do processo, mas igualmente nos efeitos que a indústria terá no seu 

entorno, ao mesmo tempo que não deixarão de cumprir os objetivos de sempre, uma vez que a moda não se destina 

a satisfazer apenas necessidades utilitárias, pois compreende necessariamente uma imaterialidade que lhe aporta 

valor acrescentado e que transporta felicidade para quem a consome. 
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Temos como meta, no contributo para o Plano Estratégico que apresentamos para o sector em 2030, cumprir um 

cenário ouro, no qual a fileira têxtil conserve a sua relevância, mas melhore substancialmente o seu desempenho 

qualitativo, o que passa necessariamente por investimentos intensivos em biomateriais, um passo seguinte na 

afirmação de inovação tecnológica que já é marca deste sector à escala global, pela automatização e robotização de 

atividades ainda muito dependentes da mão-de-obra intensiva, antecipando e colmatando a sua escassez e 

acelerando a produtividade do trabalho, e pela capacitação dos recursos humanos orientados a atividades terciárias 

de valorização da indústria, nos domínios do design, do marketing e da comunicação, que permitam oferecer 

competências, estruturadas e integradas, em formação especializada de topo, para que o objetivo de gerar e gerir 

marcas nacionais não se fique no habitual “wishful thinking”. 

Os anos que aí vêm serão desafiantes e nem todos estarão à altura para responder à sua exigência. A indústria têxtil 

e vestuário portuguesa quererá reforçar a sua vocação internacional, contribuindo ativamente para que a percentagem 

do PIB nacional gerado nas exportações cresça para os 60% até final da década que vivemos, contudo, para poder 

ser concorrencial à escala global, a fileira tem de ser competitiva internamente. E o contexto doméstico, Senhor 

Ministro, nem sempre é brilhante, apesar dos esforços do seu gabinete, pois a classe política raramente entende a 

dinâmica económica e menos ainda o que motiva o empreendedorismo, não valorizando o mérito e menos ainda o 

esforço que os empresários deste sector, e de outros, fazem realmente na construção da economia real do país, assim 

como dos riscos que assumem, sem qualquer reconhecimento ou apoio, muito pelo contrário.  

Assistimos com preocupação às tentativas de rigidificar ainda mais a lei laboral, o que vai significar afinal menos 

iniciativas para promover o emprego - e o consequente crescimento do desemprego -, do mesmo modo que à 

recorrente preferência dos investimentos do Estado no próprio Estado, canalizando, direta ou indiretamente, os 

recursos próprios ou os que a Europa disponibiliza, como é o caso do recente PRR, para o sector público, numa lógica 

na maioria das vezes de simples desorçamentação de despesa pública ou numa lógica assistencial, que nada irá 

trazer de retorno a prazo. Vemos com tristeza que o Quadro Plurianual, que deveria entrar em vigor este ano e com 

âmbito temporal até ao final década, razão pela qual estamos a lançar o contributo deste Plano Estratégico, de maneira 

a que coincidisse a disponibilização de amplos recursos financeiros com mudança de paradigma sectorial, está 

presentemente a ser negociado com Bruxelas, sem qualquer envolvimento dos parceiros sociais, o que faz prever o 

pior na alocação dos fundos, que serão aplicados em tudo menos naquilo que a iniciativa privada, verdadeiro motor 

da economia, exige para se desenvolver e fazer crescer o país. 
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Reconhecemos o trabalho do Governo e as medidas de emergência que tomou, durante a pandemia, para não deixar 

colapsar a economia nacional, salientando duas que fizeram a diferença para melhor: as moratórias dos empréstimos 

e das rendas e o “lay off” simplificado, o que, mesmo assim, foi significativamente menor do que o esforço, mesmo 

proporcionalmente, feito por países como a Espanha, a França, a Itália ou a Alemanha. Na Europa, só mesmo a 

Turquia gastou uma percentagem menor que Portugal nas medidas de combate e apoio na pandemia, o que valoriza 

ainda mais a resiliência de muitas empresas nacionais, mas que, por outro lado, vai revelar que a insuficiência dos 

meios irá ditar o fim de muitos projetos empresariais, apesar de serem economicamente viáveis, vítimas da crise. 

Tememos agora o fim das moratórias, que determinarão um novo ciclo de falências e de mais desemprego, assim 

como lastimamos que a expetativa criada pelo relançamento do Banco de Fomento não esteja ainda cumprida, que 

poderia chegar pela via do reforço dos capitais próprios de muitas empresas e dando-lhes assim uma chance 

acrescida de sobrevivência, especialmente no momento que mais necessitam. Mantendo-nos ainda no plano da 

recuperação, entendemos ser urgente que o Governo atenda à questão dos custos galopantes de energia que estão 

a colocar a indústria portuguesa numa situação de alarme, em notória desvantagem face aos nossos concorrentes 

internacionais. Lembramos que a vizinha Espanha já reagiu descendo o IVA da fatura energética para 10%, enquanto 

em Portugal a total ausência de medidas sobre o tema faz pensar que não é problema! De igual modo exortamos 

V.Exa., Senhor Ministro, a revisitar o trabalho realizado sob a sua égide na “Estrutura de Missão para a Capitalização” 

das empresas, cuja qualidade e importância é por todos referenciado, nomeadamente as medidas – e são ainda 

muitas – que não foram implementadas, de modo que as boas iniciativas não se esgotem na retórica dos discursos, 

mas que acabem na ação, pois só esta produz resultados. 

O tempo da economia real e o tempo do Governo parecem nunca andar coincidentes e a consciência dessa 

sincronização é indispensável para que as consequências da crise que vamos viver possam ser mitigadas 

substancialmente. Não nos cansamos de repetir que o Ministro da Economia é o “provedor das empresas” junto do 

Governo, injetando sensatez quando a ideologia ou o jogo de tática política cega a perspetiva da realidade: sem 

empresas não há geração de riqueza, sem elas não emprego, sem emprego não há progresso social, sem nada disto 

há futuro.  

Uma palavra derradeira para lembrar que esta conferência completa nesta edição 25 anos de existência, tendo sido 

criada para discutir os problemas do sector de forma transversal, destinada a toda fileira, sem divisões associativas 

ou de outro género, numa ótica prospetiva, procurando planear o futuro, que sempre acreditamos que pode ser melhor. 
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A sua longevidade provou justeza da sua criação e a validade da sua continuidade, pelo que, vivendo hoje o sector 

mais um momento crítico, de desafio e mudança profunda, quero concluir a minha comunicação com uma palavra de 

confiança e de esperança renovada, pois, mais do intimidar-se com crises a indústria têxtil e vestuário portuguesa 

acredita em oportunidades e está disponível para as aproveitar, esperando que o contexto se transforme para nos 

ajudar a realizar aquilo que sabemos fazer melhor: criar valor e distribui-lo, tornando Portugal mais desenvolvido e 

com mais futuro. 

 

Vila Nova de Famalicão, 29 de junho de 2021 

Mário Jorge Machado 

Presidente da ATP 


