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TÊXTIL RECRUTA NA ÁSIA E DESVIA 
PRODUÇÃO PARA MARROCOS

Falta de mão de obra e subida do salário mínimo desviam produção para 
Marrocos , avança novo presidente da ATP

A Associação Têx-
til e Vestuário de 
Portugal (ATP) 
assinalou uma 
quebra súbita 

de 12,7% nas exportações de 
têxteis e vestuário, no mês de 
junho. Fechou o primeiro se-
mestre com 2,684 mil milhões 
de euros, uma redução de 1,6% 
em comparação ao ano semes-
tre anterior. Mas o presidente 
da ATP, Mário Jorge Machado, 
rejeita, em entrevista ao Negó-
cios, a necessidade de um plano 
de salvação para o setor.
A falta de mão-de-obra é um 
dos problemas referenciados 
pela Associação Têxtil e Vestu-
ário de Portugal, que adianta 
que as empresas portuguesas 
estão a recrutar trabalhadores 
no Nepal, Índia, Paquistão e 
Bangladesh, de forma a atenuar 
a falta de mão-de-obra e para 
combater a falta de especializa-
ção. Costureiros, operadores de 
máquinas e outros perfis para 
tinturaria e acabamentos são 
alguns dos perfis procurados, 
avança Mário Jorge Machado, o 
novo presidente da ATP, ao Jor-

nal de Negócios.
“A solução ideal era haver mais 
portugueses que quisessem tra-
balhar. Não havendo, é trazer-
mos pessoas do estrangeiro. A 
imigração é outra das opções. É 
já bastante utilizada na agricul-
tura, mas também já há algumas 
empresas têxteis a trazer pesso-
as da zona asiática para come-
çarem a trabalhar cá”, refere o 
novo presidente da ATP.
Segundo Mário Jorge Macha-
do, estes são alguns dos países 
asiáticos em que várias indús-
trias têxteis de média e grande 
dimensão estão a recrutar tra-
balhadores para atenuar a falta 
de mão-de-obra neste setor, que 
contabiliza cerca de seis mil em-
presas ativas e que assegurava 
138 mil empregos diretos no fi-
nal de 2018.

Subida do salário 
mínimo desvia produção 

para Marrocos

O aumento dos custos salariais 
nos últimos anos, pressionado 
pela subida do salário mínimo, 
está a levar cada vez mais em-

presas a desviar parte da pro-
dução ou a criar estruturas in-
dustriais no norte de África. O 
líder da ATP adianta que “o au-
mento dos custos salariais nos 
últimos anos, pressionado pela 
subida do salário mínimo, está 
a levar cada vez mais empresas 
a desviar parte da produção ou 
a criar estruturas industriais no 
norte de África”, refere.
No entanto, o responsável acre-
dita que o segundo semestre será 
melhor ao nível das exportações 
do setor e rejeita a necessidade 
de planos de salvação para o se-
tor têxtil. “Não precisamos de 
planos de salvação. Precisamos, 
isso sim, de um contexto e de 
uma legislação que nos permita 
sermos mais competitivos e fle-
xíveis”, disse na mesma entrevis-
ta, acrescentando que “a legisla-
ção laboral aprovada há dias no 
Parlamento vem exatamente no 
sentido oposto ao que o tecido 
económico e os portugueses 
precisam”.

Matéria publicada no jornal online Eco 
em 12 de agosto de 2019
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O NOVO “PATRÃO DOS TÊXTEIS” APRENDEU A VENCER NOS 
NEGÓCIOS COM “A ESTRATÉGIA DO JOGO DE XADREZ”

“O que ajudou a salvar a nossa ITV foi o modelo inventado pelo Sr. Ortega”, 
diz Mário Jorge Machado. O empresário escolhido para liderar a ATP - 

Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, também pede uma postura “mais 
reivindicativa” a empresários, trabalhadores e associações

Mário Jorge 
Machado, de 
57 anos, é 
o novo pre-
sidente da 

direção da ATP - Associação 
Têxtil e Vestuário de Portu-
gal para o triénio 2019-21. O 
administrador da Estamparia 
Adalberto substitui Paulo Melo, 
da Somelos, na liderança de 
um sector que apresenta como 
“a mais absorvente e completa 
das indústrias”. “Tem mais va-
riáveis. Temos de estar sempre 
a inovar. Não podemos parar 
nunca”, diz.
Ao seu lado tem Eduardo Mou-
ra Sá, da Idepa, na Assembleia 
Geral, e António Falcão, da 
Têxtil António Falcão, no Con-
selho Fiscal. Isabel Furtado, da 
TMG, e Miguel Pedrosa Rodri-
gues, Pedrosa & Rodrigues, são 
os novos vice-presidentes da 
direcção da ATP, que mantém 
os dois anteriores presidentes, 

Paulo Melo e João Costa, na 
nova direção.
Vice-presidente na direção ces-
sante e representante português 
no Board da Euratex, Mário 
Jorge Machado formou-se em 
Engenharia de Polímeros pela 
Universidade do Minho, foi 
jogador de xadrez a nível fe-
derado e acredita que esta mo-
dalidade o ajudou a ser melhor 
gestor. “Normalmente nós so-
mos bons a interpretar o pas-
sado. No xadrez, habituei-me 
a prever o futuro e antecipar o 
que vai acontecer três ou qua-
tro jogadas à frente se eu mover 
uma peça numa determinada 
direcção”, conta Mário Jorge ci-
tado pelo jornal T, da ATP.
Hoje deixou a modalidade. 
“Fartei-me de perder para o 
computador”, comenta o gestor, 
casado com Ana Paula, filha 
dos fundadores da Estamparia 
Adalberto, que ajudou a relan-
çar, e pai de três filhos.

Sobre o fisco, já disse que ”A 
carga fiscal sobre os rendimen-
tos do trabalho e sobre os lucros 
das empresas é tão elevada que 
ninguém consegue enriquecer 
fruto do trabalho e do mérito” 
e “os empresários, os traba-
lhadores e as associações em-
presariais devem assumir uma 
postura mais reivindicativa so-
bre a forma de como são expro-
priados dos seus rendimentos e 
sobre o destino dado aos seus 
impostos”
Sobre a importância do peso 
da Zara e da Inditex na cartei-
ra de encomendas dos têxteis 
nacionais não tem dúvidas: O 
que ajudou a salvar a nossa ITV 
foi o modelo inventado pelo sr. 
Ortega (presidente da Inditex, 
dona da Zara) pois a velocidade 
obriga à proximidade. Quando 
o prazo entre a criação de uma 
peça e ela estar na loja é de três 
a quatro semanas, dá muito jei-
to estar a 200 km da Corunha”
Quanto ao futuro, acredita que 
dentro de 10 anos a sua empre-
sa pode ser a líder europeia na 
estamparia. “E ao ser líder na 
Europa seremos naturalmente 
lideres mundiais, pois o gos-
to e o saber fazer europeu são 
admirados em todos o mundo. 
Em qualidade e design não há 
quem nos iguale. Somos os me-
lhores do mundo”, acrescenta.
Acredita que para as empresas 
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que não investem “é a crónica 
da morte anunciada”. E, numa 
seleção de frases em discurso 
direto feita pelo T, defende: “ o 
ambiente politico e a legislação 
que regula a atividade econó-
mica são fundamentais. Não é 
por acaso que usando a mesma 
matéria prima – alemães – a 
RDA fez o Trabant, o pior car-
ro do mundo, enquanto a RFA 
produzia os Porches, Mercedes, 
BMW, Volkswagen e Audis”.
Sob o tema “Regenerar o sector, 
liderar o futuro”, a lista única 
que liderou foi clara no diag-
nóstico que apresentou da filei-
ra, dizendo que “depois de um 
ciclo de 10 anos de contínuo 
crescimento a Indústria Têxtil 
Portuguesa parece estar a che-
gar ao fim de um ciclo. Interna 
e externamente, a mudança está 
em curso e um novo paradig-
ma para o negócio do têxtil e 
da moda está a formar-se com 
grande rapidez, exigindo uma 

Matéria de Margarida Cardoso 
publicada no Expresso Online em 01 de 

agosto de 2019

atenção redobrada de modo 
que as ameaças possam ser 
transformadas em oportunida-
des e estas encontrem condi-
ções na generalidade – ou pelo 
menos na maioria – das em-
presas do nosso sector para se-
rem plenamente aproveitadas”. 
Acredita, no entanto, que o sec-
tor tem revelado uma “extraor-

dinária resistência e capacidade 
de adaptação face aos desafios 
mais extremos a que vem sendo 
submetido, mantendo-se como 
um “cluster” estruturado, inte-
grado e dinâmico”.

FORMAÇÃO-
AÇÃO PARA 
EMPRESAS

Encontram-se aber-
tas as inscrições 
para Projetos Con-
juntos de Forma-
ção e Consultoria, 

e para Projetos Conjuntos de 
Formação e Consultoria no 
Setor do Turismo, dirigidos a 
micro, pequenas e médias em-
presas.
Aproveite esta oportunidade de 
investir na qualificação dos seus 
trabalhadores, de elevar as suas 
competências de gestão, bem 

como, capacitar a sua empresa 
para processos de mudança e 
inovação. 
Inscreva-se pelo telefone 
915 675 668, ou pelo email: 
filipabelo@capitaldomovel.pt
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VESTUÁRIO, MOBÍLIA OU TELEFONE. ESTES BENS SÃO MAIS 
CAROS EM PORTUGAL DO QUE NO RESTO DA EUROPA

A Roménia, a Bulgária, a Eslováquia e a 
Polónia são os estados-membros que têm os 
preços mais baixos de bens de consumo na 

União Europeia

Há quatro categorias 
de bens de consu-
mo em que Por-
tugal é mais caro 

do que a média dos países da 
União Europeia (UE) ou da As-
sociação Europeia de Livre Co-
mércio (EFTA, na sigla inglesa): 
vestuário e calçado, mobiliário, 
transportes públicos e comuni-
cações. De acordo com os da-
dos compilados pelo Eurostat, 
que atribuiu níveis de preço de 
consumo aos diferentes Esta-
dos-membros (comparando-os 
perante uma média europeia 
de 100), Portugal tem seis áre-
as onde é mais barato: alimen-
tação, bebidas alcoólicas, casa, 
meios de transporte pessoais, 
lazer e restaurantes/hotéis.
Ao observar o quadro referente 
a 2018, divulgado este esta se-
gunda-feira, pode perceber-se 
que os países onde estes bens 
são mais caros do que a média 
europeia são a Noruega, a Suí-
ça, a Islândia, o Luxemburgo, a 

Dinamarca e a Grécia. Por ou-
tro lado, a Roménia, a Bulgária, 
a Eslováquia e a Polónia figu-
ram entre os que têm os preços 
mais baixos.
Já na semana passada o or-
Níveis de preço de consumo 
em Portugal:
• Bens alimentares (despesas 
com pão e cereais, carne, peixe, 
leite, queijo, ovos, óleos e gor-
duras, frutas, vegetais, batatas, 
etc.): 97,7
• Bebidas alcoólicas e tabaco 
(despesas com espirituosas, 
tabaco e narcóticos): 92,1
• Vestuário e calçado (despe-
sas com roupa e sapatos para 
crianças, mulheres e homens e 
acessórios): 104,3
• Habitação (despesas com ren-
da, manutenções e reparações, 
água, eletricidade, gás, etc.): 
75,5
• Mobiliário (despesas com 
mobílias para as diversas divi-
sões da casa, tapetes e outras 

decorações): 108
• Transporte pessoal (despesas 
com automóveis/ou bicicletas 
– sem custos de manutenções e 
reparações): 110,8
• Transportes públicos: 90,4
• Comunicações (despesas 
com correios e equipamentos 
e serviços de telefone, fax e 
internet): 119,7
• Entretenimento e lazer 
(despesas com equipamentos 
audiovisuais, de processamen-
to de informação e fotografia, 
animais de estimação, jornais e 
revistas, livros, férias e ativida-
des culturais): 89,6
• Restaurantes e hotéis (des-
pesas com restaurantes, cafés, 
bares/pubs, cantinas, hotéis e 
hostels): 77,8

ganismo de estatística da UE 
havia revelado que, na União 
Europeia, o preço médio de 
um carrinho de compras com 
alimentos e bebidas não-alcoó-
licas era duas vezes mais alto no 
país europeu mais caro – que 
em 2018 foi a Dinamarca – do 
que no mais barato. Luxembur-
go e Áustria (ambos a represen-
tar 125% da média europeia), 
Irlanda e Finlândia (120%) e 
Suécia (117%) seguiram-se à 
Dinamarca. No extremo opos-
to, com os preços mais baixos 
na hora de ir ao supermerca-
do, estavam a Roménia (66%), 
a Polónia (69%), a Bulgária 
(76%), a Lituânia (82%), a Re-
pública Checa (84%) e a Hun-
gria (85%).

Matéria de Mariana Bandeira 
publicada no Jornal Económico em 24 

de Junho de 2019
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CONCURSO PARA RESTYLING DA IMAGEM 
DA CAPITAL DO MÓVEL – 2ª EDIÇÃO

As inscrições para o concurso que irá 
atribuir um prémio no valor de 5000€ 
para o autor da nova imagem da Ca-
pital do Móvel já arrancaram. O prazo 

encerra-se a 28 de outubro. 
O concurso decorre no âmbito do projeto Feeling 
the Essence, e destina-se a todos os interessados, 

empresas ou particulares maiores, provenientes 
de todo o País, incluindo as Regiões autónomas 
da Madeira e dos Açores.
Leia o regulamento e preencha a ficha de inscri-
ção no site da AEPF: www.aepf.pt
Mais informações: filipabelo@capitaldomovel.pt 
ou 915 675 668.




