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PORTUGUESES DEITAM FORA 200 MIL 
TONELADAS DE ROUPA POR ANO

A moda rápida e ba-
rata - conhecida 
como fast fashion 
- que veio com as 
grandes cadeias 

mundiais, mudou a forma como 
nos vestimos. A produção mun-
dial de roupa duplicou, tendo 
ultrapassado os cem mil mi-
lhões de peças por ano em 2015. 
Entre as várias consequências 
deste movimento veio também 
o peso ambiental. É que quando 
deixa de ser útil grande parte da 
roupa velha acaba no lixo. Há 
uma parte que é colocada em 
contentores para reutilização, 
mas outra vai parar aos caixotes 
indiferenciados, e para estes o 
único destino é o aterro e a in-
cineração. Em Portugal, deita-se 
para o lixo 200 mil toneladas de 
têxteis por ano.
De acordo com os dados da 
Agência Portuguesa do Am-
biente (APA) em 2017 foram 
recolhidas cerca de 200 756 to-
neladas de têxteis nos resídu-
os urbanos, um valor ligeira-
mente superior ao registado no 
ano anterior (196 865) - o que 
representa cerca de 4% do total 
de resíduos produzidos em Por-
tugal (perto de 4,75 milhões). 
Se analisarmos o período entre 
2011 e 2017, foram deitados ao 
lixo 1,2 milhões de toneladas 
de têxteis - um problema que 
não é exclusivo de Portugal. De 
acordo com o The Guardian, em 
2016 foram enviadas para ater-
ros 350 mil toneladas de roupa 
no Reino Unido. Já nos EUA, 
são gerados mais de 15 milhões 
de toneladas de resíduos têxteis 

por ano, e apenas 2,62 milhões 
são reciclados.
É lixo a mais. Segundo a Gre-
enpeace, cada pessoa compra, 
em média, mais 60% das peças 
do que comprava no ano 2000 
e só as mantém metade do tem-
po. E isto é especialmente grave 
porque a indústria têxtil é uma 
das mais poluentes do mundo. 
Em alguns rankings, a moda 
aparece em segundo lugar en-
tre os setores menos amigos do 
ambiente, logo a seguir à indús-
tria petrolífera. Para produzir 
uma T-shirt de algodão, por 
exemplo, são necessários 2700 
litros de água. Já numas calças 
de ganga, o consumo de água 
pode chegar aos 10 000 litros. E 
o consumo de recursos hídricos 
é apenas um dos muitos impac-
tos desta indústria.
Um dos maiores problemas diz 
respeito às matérias-primas usa-
das. “A maior parte da roupa é 
sintética, e provém do petróleo. 
Estamos a vestir-nos de plásti-
co. Cada vez mais deixamos de 
comprar roupa de algodão”, diz 
Carmen Lima, coordenadora do 
Centro de Informação de Resí-
duos da Quercus - Associação 
Nacional de Conservação da 
Natureza. Por outro lado, há o 
impacto associado às tintas, que 
acabam muitas vezes por con-
taminar os rios. Já as emissões 
atmosféricas de gases de efeito 
estufa são uma constante des-
de o processo de produção, ao 
transporte, ao próprio uso.
Nos têxteis, há “uma parte sig-
nificativa” que é recolhida para 
reutilização, feita em contento-

res localizados na via pública, 
com intenção de “que a mesma 
seja novamente usada para o 
mesmo fim”. Uma das empre-
sas que se dedicam à recolha 
de roupa em Portugal é a Ul-
triplo, com sede em Braga. Em 
2018 recolheu 6 333 584 quilos 
de resíduos têxteis, sendo na 
sua maioria roupas, e contan-
do também com calçado, brin-
quedos e livros. Atendendo a 
este valor, estima “uma redução 
anual de 19 634,1 toneladas de 
dióxido de carbono”.
Anualmente, a Ultriplo recolhe 
“mais de 6000 toneladas de resí-
duos têxteis um pouco por todo 
o país, impedindo que 90% do 
que é recolhido acabe em ater-
ros”. Após a receção dos artigos, 
estes são separados consoante 
as suas características e quali-
dade, podendo ser encaminha-
dos para os parceiros sociais da 
empresa, para reutilização (uma 
parte é exportada), para recicla-
gem (30%) ou para o aterro.
E quando são as marcas a pedir 
que os consumidores comprem 
menos? Foi o que fez a Adolfo 
Dominguez, em março, ao lan-
çar a campanha “Pensa. Depois 
compra”. Ao DN, os responsá-
veis pela marca espanhola expli-
cam que “o objetivo da campa-
nha é convidar os consumidores 
a refletir sobre um modelo de 
consumo mais responsável, so-
bre a valorização da qualidade e 
da durabilidade das peças”.

Matéria de Joana Capucho publicada 
no Diário de Notícias em 08 Abril 2019
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VEM AÍ UMA REDE SOCIAL PARA A 
MODA E TÊXTEIS PORTUGUESES

A Associação Têx-
til e Vestuário de 
Portugal vai fa-
zer um rastreio à 
escala global dos 

trabalhadores portugueses na 
moda e têxtil e uni-los numa 
plataforma ‘online’ para inter-
câmbio a lançar este verão. A 
notícia foi avançada pelo dire-
tor-geral da Associação Têxtil 
e Vestuário de Portugal (ATP), 
Paulo Vaz, em à Lusa.
“Vamos lançar uma ação até 
ao final do mês de julho que é 
criar uma rede social de todos 
os profissionais de moda por-
tuguesa que estão no estrangei-
ro, de forma 
m a nt ê - l o s 
unidos e 
com perma-
nente co-
municação 
sobre aquilo 
que se passa 
na moda e 
no têxtil em 
Po r t u g a l”, 
afirmou.
O projeto da 
rede social 
insere-se no 
âmbito do ‘Fashion From Por-
tugal 4.0’ e surge na sequên-
cia da estratégia da ATP para 
2020-2021 que pretende apos-
tar na área da “digitalização e 
comunicação”, explicou Paulo 
Vaz, considerando que depois 
do rastreio dos profissionais à 
escala global acredita que vai 
ter “muitas boas surpresas nos 

mais remotos lugares”.
O projeto assenta na platafor-
ma na internet Linkedin, rede 
social mais vocacionada para 
a vertente profissional, e vai 
ter um conjunto de “valências 
muito específicas”. Abranger o 
conjunto de profissionais por-
tugueses que estão espalhados 
pelo mundo e a trabalhar em 
grandes marcas internacionais 
é um objetivo, mas não é o úni-
co. A ideia é também incluir os 
que trabalham “na alta-costu-
ra italiana ou francesa” ou nas 
“grandes marcas americanas” e 
que de alguma forma estão des-
ligados de Portugal há muitos 

anos, desconhecendo, em mui-
tos casos, a realidade do têxtil e 
do vestuário português, segun-
do o responsável.
A ATP pretende manter os pro-
fissionais da moda e do setor 
têxtil português ligados entre 
si através de um intercâmbio 
digital e com informação atua-
lizada e regular sobre o que está 

a acontecer em Portugal, poten-
ciando “os negócios”. Para isso, 
será disponibilizado um jornal, 
em edição bilingue (português 
e inglês) que uma vez por sema-
na será publicado na rede, com 
informação selecionada para os 
profissionais portugueses.
Sustentabilidade é a outra apos-
ta
Em 2016, o setor têxtil atingiu 
um cenário de ouro, ultrapas-
sando os cinco mil milhões 
de euros de exportações e um 
volume de negócios de 7,4 mil 
milhões de euros e 136 mil tra-
balhadores. Agora, a APT quer 
aliar à digitalização a susten-

t a b i l i d a d e 
como outra 
das áreas de 
charneira do 
próximo pla-
no estratégi-
co da Indús-
tria Têxtil 
e Vestuário 
(ITV 2030).
Além das 
apostas cor-
rentes, como 
a “interna-
cionalização, 

inovação tecnológica, qualifica-
ção dos quadros”, a associação 
pretende reforçar o papel do 
país naquela matéria.
“Hoje Portugal é considerado 
um dos países de ponta ao nível 
do têxtil e da sustentabilidade”, 
porque do ponto de vista da 
responsabilidade social e am-
biental é um país “cumpridor 
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escrupuloso de toda a norma-
tiva” na União Europeia, subli-
nhou Paulo Vaz.
Até porque, acrescenta, atual-
mente a etiqueta ‘made in Por-
tugal’ já é símbolo de “excelên-
cia produtiva”, “engenharia de 
produto e de processo”, “ino-
vação tecnológica”, “criativida-
de e serviço”. A esses acresce 
a questão da sustentabilidade, 
que a APT diz ter vindo a pro-
mover cada vez mais, e que se 
tem vindo a implementar como 
tendência em vários países e 
marcas europeias, não só pe-
las diretivas comunitárias, mas 
também pela mudança dos pa-
drões de um consumo, onde há 
um crescente preocupação com 
as questões de sustentabilidade 
ambiental e laboral.
Na indústria têxtil, Portugal é, 

Matéria de Ana Tomas publicada no 
Caderno Delas em 8 de Abril 2019

segundo Paulo Vaz, “um mode-
lo à escala global”, onde as em-
presas despejam os seus efluen-
tes para um “sistema integrado”, 
“controlado” e “não agressivo 
do ambiente”.
Segundo o responsável, estão a 
desenvolver-se um conjunto de 
técnicas no mundo e também 
no país que vão permitir “reu-
tilizar” aquilo que eram peças 
de vestuário ou dando-lhe uma 
nova utilização ou destruindo-
-as reaproveitando as fibras das 
quais elas eram feitas, designa-
damente o algodão, os poliéster.
Mas os processos têm de ser 
economicamente viáveis, res-
salva. Ou seja, “têm de ter es-
cala suficiente” para que isso 
aconteça, e nesse aspeto, “há 
um caminho ainda grande a ser 
feito”.

MARCAS PORTUGUESAS DESFILAM NA PITTI BIMBO

Vinte e seis mar-
cas portuguesas 
irão apresentar 
as suas propos-
tas no desfile que 

pretende reunir 400 profissio-
nais do sector, entre retalhistas, 
agentes de compra, imprensa 
especializada, bloggers e in-
fluenciadores.
A iniciativa, sob a égide do 
KidsModaPortugal, é a segun-
da ação de promoção de ima-
gem impulsionada pelo CENIT 
– Centro de Inteligência Têxtil 
e pela ANIVEC – Associação 
Nacional das Indústrias de Ves-

tuário, Confecção e Moda. Há 
dois anos foi criada uma área 
de exposição especial com um 
conjunto de marcas portugue-
sas que, segundo a organização, 
acolheu «a atenção de quase 
7.000 buyers, 2.500 dos quais 
fora de Itália, provenientes de 
mais de 60 países estrangeiros, 
num total de, aproximadamen-
te, 10.000 visitantes durante os 
três dias de realização do certa-
me».
No total, nesta 89.ª edição a 
Pitti Bimbo deverá acolher 592 
coleções, incluindo de marcas 
reconhecidas como Emporio 
Armani, Dolce & Gabbana e 
Karl Lagerfeld. Entre as novi-
dades desta edição está o lan-
çamento do projeto The Kid’s 
Lab!, com moda experimental 
para os mais pequenos.
Aposta nacional

De Portugal estarão 26 marcas, 
quer com o apoio do projeto 
100% ModaPortugal, promo-
vido pelo CENIT, quer com o 
apoio do From Portugal, uma 
iniciativa da Associação Selec-
tiva Moda, quer a título indivi-
dual.
De acordo com um estudo pro-
movido pelo CENIT e a QSP 
– Consultoria de Marketing, o 
volume de negócios associado 
ao subsector do vestuário in-
fantil cresceu cerca de 17,1% 
entre 2014 e 2017, para 521 
milhões de euros. Este valor é, 
sobretudo exportado, uma vez 
que apenas 15,8% da produção 
nacional de vestuário infantil – 
que tem uma quota de 14,1% 
do total da confeção de vestuá-
rio – tem como destino o mer-
cado interno.

Matéria publicada na revista online 
Portugal Têxtil em 19 de junho de 2019
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A CAPITAL DO MÓVEL CHEGA À INVICTA

Após 52 edições 
a ser realizada 
no seu con-
celho sede, a 
principal feira 

de mobiliário e decoração do 
país chega à cidade do Porto. A 
53ª edição, que acontece entre 
os dias 3 e 11 de agosto, terá lu-
gar no icónico Centro de Con-
gressos da Alfândega do Porto, 
importante marco da história 
económica da cidade desde o 
século XIII. 
A Capital do Móvel tem sido o 
palco privilegiado para as em-
presas da região apresentarem 
as tendências e novidades do 
setor. Nesta edição, a feira vai 
buscar novos olhares e consoli-
dar sua marca na cidade Invicta, 
sem deixar de lado suas raízes 
e sua história que se iniciou há 
35 anos no concelho de Paços 
de Ferreira, para onde o even-
to retornará no próximo ano. 
Dezenas de expositores vão 
promover as suas criações de 
primeira linha num espaço de 
6 mil m², e alcançar um pú-
blico local diferenciado. Além 
destes, visitantes de outros 
distritos e até de outros paí-
ses, cuja circulação é de gran-
de incidência pelo Porto nesta 
época, também serão público-
-alvo. Em 2018, o número re-
gistrado de turistas na cidade 
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A CAPITAL DO MÓVEL CHEGA À INVICTA
foi de 2,4 milhões de pessoas.
Localizada no centro histórico 
à margem do Rio Douro, e ins-
talada num prédio histórico re-
cuperado, a Alfândega do Porto 
foi considerada o melhor centro 
de congressos da Europa pelo 
Business Destinations Travel 
Awards nos anos de 2014, 2015 
e 2017. O espaço, que abriga 
os principais eventos e exposi-
ções da cidade, já foi palco do 
Portugal Fashion, com mais 
de 30 mil visitas por edição, e 
do The OportoShow. O sítio é 
de fácil acesso via transportes 
públicos e possui 400 lugares 
de parque de estacionamento.
“Vivemos um momento positi-
vo de expansão, e sentimos que 
precisamos alçar novos voos e 
alcançar novos públicos. Com 
a realização da 53ª edição da 
Capital do Móvel na cidade do 
Porto, vamos criar uma ponte 
de acesso para que muito mais 
pessoas conheçam a qualidade 
do principal produto da região, 
considerado um dos melhores 
do mundo”, afirmou o Presi-
dente da AEPF, Rui Carneiro.
A cidade do Porto entrou, em 
2018, para a lista das 100 ci-
dades mais visitadas do mun-
do, juntando-se a Lisboa como 
representante de Portugal no 
ranking elaborado pelo Eu-
romonitor International.
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