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A Associação Selectiva Moda (ASM) foi criada 
há 29 anos com vista a valorizar a fileira têxtil 
portuguesa num contexto internacional. Di-
namiza a presença em marketplaces e feiras 
internacionais através do seu projeto FROM 
PORTUGAL.

Gold



Shape your future with KPMG:  
Connect. Powered. Trusted. 

A inovação e a tecnologia são dois eixos-chave 
para a indústria têxtil e da moda, que procura 
responder às necessidades dos consumidores. A 
pandemia reforçou estes eixos e acelerou outras 
tendências que estavam já a emergir, como a exi-
gência de transparência por parte dos consumi-
dores, aliada à crescente sensibilidade ambiental 
e ecológica. Na KPMG trabalhamos lado-a-lado 
com os nossos clientes, usando as melhores tec-
nologias e abraçando a inovação para dar respos-
ta às suas necessidades para triunfarem num mer-
cado cada vez mais competitivo e orientando-os 
para uma política mais verde e sustentável – en-
quadrada com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, através do KPMG IMPACT.

Nesta nova realidade pós-pandemia, todas as 
etapas da cadeia de valor do sector têxtil en-
frentam desafios: o design, a produção, a distri-
buição, venda, consumo, a reciclagem. Em cada 
uma destas fases é possível gerar impactos po-
sitivos para a sociedade e para o ambiente e é 
aqui que as empresas do sector estão a encon-

trar novos desafios e que a KPMG as pode ajudar, 
nas áreas de Audit & Assurance, Tax e Advisory. 

Novas formas de reaproveitamento dos tecidos, 
a procura por soluções mais orgânicas, aliada à 
exigência de seguir tendências e à inovação, têm 
desafiado a indústria têxtil e da moda, que hoje, 
mais do que nunca, tem que estar na vanguarda 
e liderar também a transição verde, requerida a 
todas as áreas e sectores. 

É importante, assim, reconhecer o impacto da 
pandemia na aceleração de tendências, da tec-
nologia, quer no desenvolvimento do produto, 
na conceptualização e promoção do mesmo, 
através da análise de dados, da inteligência ar-
tificial, da machine learning e da automação de 
processos, sem esquecer a voz dos consumido-
res em prol das preocupações ambientais e la-
borais, e do rumo ecológico e sustentável que o 
mercado, sociedade e governos estão a tomar.
Saiba como os CEOs das in-
dústrias do consumo e retalho 
analisam o impacto da pande-
mia no CEO Outlook 2021 da 
KPMG, disponível aqui: 



O MODTISSIMO é o maior salão têxtil portu-
guês e o mais antigo de todo a península Ibé-
rica. Realizado duas vezes por ano, reúne toda 
a fileira têxtil portuguesa, desde produtores de 
fio a confeccionadores de vestuário, servindo 
de montra para um dos maiores clusters têxteis 
de toda a Europa. Habitualmente, o Modtissi-
mo reúne cerca de 200 empresas expositores e 
conta com a apresentação de cerca de 400 co-
lecções, contando com a visita de centenas de 
compradores, nacionais e internacionais. Entre 
os seus espaços mais visitados encontram-se 
os fóruns de tendências de tecidos, e os show-
cases de inovação, como o iTechStyle Show-
case, dedicado a produtos tecnológicos, e o 
Green Circle, focado em materiais sustentáveis. 
Ambos são organizados em parceria com o CI-
TEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário.

https://modtissimo.com/

Especialista em: consultoria no sector têxtil, 
vestuário, gastronomia e eventos; elaboração 
e produção de programas e conteúdos para a 
comunicação social escrita e audio visual.

https://modtissimo.com/


Há 17 anos a criar relações fortes.

Uma relação forte, saudável e estável precisa 
de amor, de tempo, de maturidade, de novida-
de e surpresa, de atualidade e de experiência. 
Vive do respeito, confiança e do poder que a 
boa comunicação garante. 

https://nomore.pt/

O Portal de Moda é um portal informa-
tivo sobre moda, saúde, bem-estar e li-
festyle. Acresce ainda a base de dados 
alargada de lojas e fabricantes do setor.  
 
https://www.portaldemoda.pt/pt/

https://nomore.pt/
https://www.portaldemoda.pt/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, Alimentar, Metalomecânico, 
Materiais de Construção, Associações Empre-
sariais, entre outros.

Atualmente a nossa atividade de consultoria e 
formação dirige-se maioritariamente a PME’s e 
associações empresariais/setoriais, prestando 
apoio especializado no âmbito de projetos de 
investimento, processos de inovação e moder-
nização tecnológica, de formação, qualificação 
e internacionalização, essenciais para aumen-
tar os seus níveis de competitividade e susten-
tabilidade. 

Prestamos também serviços de elaboração e 
acompanhamento de candidaturas aos fundos 
comunitários, para projetos de investimento, 
ações coletivas e formação profissional, pro-

curando sempre potenciar os objetivos e re-
sultados.

Estimulamos a melhoria organização, gestão 
e desempenho das organizações através de 
um apoio especializado na implementação de 
sistemas de gestão (Qualidade, Ambiente, SST, 
IDI, Responsabilidade Social).

Para além dos colaboradores internos, com 
experiência significativa nas nossas áreas de 
intervenção, contamos com uma abrangente 
bolsa de formadores e consultores, bem como 
uma relevante rede de parcerias, que nos per-
mitem dar resposta, e até mesmo superar, as 
expectativas dos nossos clientes.

Saiba mais sobre nós em www.pamesa.pt. 

http://www.pamesa.pt


Vila Nova de Famalicão é a Cidade Têxtil de Por-
tugal. Pela sua identidade industrial. Pelas suas 
empresas. Pelos seus empresários e gestores. 
Pelos seus profissionais. 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 fa-
malicense para a economia nacional. 

Epicentro de uma região que acolhe uma fileira 
completa, estruturada, flexível e dinâmica – um 
cluster que é já considerado o maior da Europa 
–, Vila Nova de Famalicão chegou à ribalta tec-
nológica, com uma indústria de ponta, sobres-
saindo nos têxteis técnicos, o que engrandece a 
cidade e a região, mas também enobrece todo o 
setor e Portugal inteiro.

“Famalicão Cidade Têxtil” é uma marca criada 
pelo Município de Famalicão que formaliza aqui-
lo que o concelho já é há mais de um século: um 
importante centro de produção, investigação e 
desenvolvimento do setor têxtil e vestuário. 

www.famalicaomadein.pt/_industria_textil_ci-
dade_textil

Silver

http://www.famalicaomadein.pt/_industria_textil_cidade_textil
http://www.famalicaomadein.pt/_industria_textil_cidade_textil


MODATEX, 10 anos a formar o setor têxtil 
e do vestuário

A celebrar o 10º aniversário em 2021, o MODA-
TEX é o principal parceiro da Indústria Têxtil e 
de Vestuário na área da formação profissional. 
Amplamente reconhecido pela qualidade do 
serviço que presta, o Centro pretende afirmar-
-se como líder na qualificação dos recursos 
humanos e na valorização dos agentes do ITV, 
contribuindo para a competitividade do setor. 

Sedeado no Porto e com delegações em Lis-
boa e Covilhã, polos em Barcelos, Vila das Aves 
e extensões em Lousada e Pinhel, as áreas de 
atuação do MODATEX centram-se na forma-
ção profissional, na prestação de serviços a 
empresas (formação à medida e intervenções 
técnicas), nos processos de reconhecimento, 
validação e certificação de competências e na 
participação em projetos nacionais e interna-
cionais.

Atualmente, o Centro desenvolve formação nas 
áreas de design moda, design têxtil, informáti-

ca aplicada ao design, gestão e marketing de 
moda, merchandising de moda, artes têxteis, 
modelação e confeção industrial, modelação e 
confeção para atelier, alfaiataria, malhas, tece-
lagem, fiação, enobrecimento têxtil, qualidade 
na indústria têxtil e vestuário, planeamento e 
gestão da produção, manutenção, higiene e 
segurança no trabalho, gestão e comércio, co-
municação e comportamento organizacional, 
métodos e tempos de trabalho, comércio inter-
nacional têxtil e vestuário e formação pedagó-
gica de formadores.

Ao longo dos últimos 10 anos, o MODATEX 
foi responsável por 5.470 ações de formação, 
que envolveram 111.950 formandos, correspon-
dendo a um volume de formação de 9.213.892 
horas. 

Mais informações em 

www.modatex.pt 

http://www.modatex.pt


Este é o Portugal que faz. 

E este é o Banco que o ajuda a fazer

O NOVO BANCO está ao lado das empresas 
portuguesas para as ajudar a inovar, a reinven-
tar, a exportar, a fazer das grandes dificuldades 
grandes oportunidades.

Para o NOVO BANCO, ser parceiro do Setor 
Têxtil e Vestuário - um setor que reage perante 
as adversidades, que está em constante atua-
lização de estratégias, que se adapta e acom-
panha as grandes tendências mundiais e que 
inova - constitui uma oportunidade de estar 
justamente ao lado deste Portugal que faz, 
deste Portugal que quer fazer mais e melhor, 
que não se resigna e que se reinventa.

Ser parceiro do Setor Têxtil e Vestuário é, para 
nós, ser parceiro de um setor de sucesso e uma 
oportunidade para apoiar o crescimento da 
economia nacional.

O NOVO BANCO disponibiliza às empresas do 
Setor Têxtil e Vestuário uma oferta de produtos 
e serviços financeiros para responder às suas 
necessidades e para as ajudar a atingir os seus 
objetivos. 

Queremos ser o parceiro certo no seu dia a dia 
financeiro, no seu investimento e na sua inter-
nacionalização, 

porque, juntos, podemos fazer mais,

porque a economia somos todos nós.

Conheça a nossa oferta em 

www.novobanco.pt/empresas.



O CITEVE (www.citeve.pt) é um Centro Tecno-
lógico (organização privada sem fins lucrati-
vos) criado em 1989 e sediado em Famalicão, 
com delegações comerciais no Brasil, Tunísia, 
Argentina, Paquistão, Chile e India. Disponibi-
liza às empresas do STV um portfólio de servi-
ços que inclui a realização de testes laborato-
riais, a certificação de produtos e de processos, 
a consultoria técnica, tecnológica e de moda, 
a I&D de novos produtos e novos processos e 
ainda de suporte à internacionalização e diver-
sificação de mercados. Como organização de 
referência no panorama nacional e europeu 
em matéria de promoção da inovação e de-
senvolvimento, a missão do CITEVE é apoiar o 
desenvolvimento das capacidades técnicas e 
tecnológicas da ITV, através do fomento e da 
difusão da inovação, da promoção da melhoria 
da qualidade e do suporte instrumental à defi-
nição de políticas públicas para o sector.

Bronze

http://www.citeve.pt


O CLUSTER TÊXTIL: Tecnologia e Moda é uma 
estrutura de apoio sectorial que tem como 
objeto principal a dinamização de processos 
de interação, articulação, colaboração e par-
tilha de informação dentro do próprio agre-
gado económico, agindo de forma supletiva 
à atuação dos seus próprios membros, como 
instrumento de obtenção de acréscimos de 
competitividade pela inovação e pela interna-
cionalização, numa lógica de eficiência coleti-
va. O Cluster Têxtil é um “espaço” onde estas 
entidades estabelecem relações win-win, ten-
do como objetivo final a produção e partilha 
de conhecimento como suporte à inovação e à 
competitividade (https://clustertextil.pt/).

Para as empresas que dão vida ao nosso guar-
da-roupa, ao interior do nosso automóvel, ao 
nosso mobiliário e outros, a Lectra cria as tec-
nologias premium que facilitam a transforma-
ção digital da sua indústria. A oferta da Lectra 
habilita as marcas, fabricantes e retalhistas, 
desde a criação até à produção, proporcionan-
do o respeito do mercado e a paz de espírito 
que merecem. Fundada em 1973, a empresa 
reportou receitas de 236 milhões de euros em 
2020 e está cotada na Euronext (LSS).

Em junho 2021, a Lectra adquire a Gerber Te-
chnology, uma empresa com sede nos EUA 
fundada em 1968. Tal como a Lectra, a Gerber 
Technology desenvolve software e soluções de 
automação para a moda, automóvel, mobiliário 
e outros negócios em todo o globo.

Com a união, a Lectra e a Gerber Technology 
irá tornar-se no parceiro indiscutível da Indús-
tria 4.0 para os seus clientes. Para mais infor-
mações, por favor visite 

www.lectra.com e www.gerbertechnology.com.

https://clustertextil.pt/
http://www.lectra.com/
http://www.gerbertechnology.com/



