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A RELEVÂNCIA DA COLABORAÇÃO

O plano foi traçado em conjunto com o setor 

académico (Academia), ONGs, Think Tanks e 

com o poder político, providenciando este o 

enquadramento legal necessário à mudança.

A Academia aceitou o convite e inovou no de-

senvolvimento de soluções mais eficientes 

nos consumos de água e energia, transfor-

mando as etapas de processamento e aca-

bamento têxtil em processos fechados, com 

recirculação de água e sistemas ativos de 

eficiência energética. Outra alteração signi-

ficativa foi a reutilização de águas residuais 

tratadas para os processos industriais. Estas 

alterações permitiram não só reduzir o con-

sumo de água industrial em cerca de 90%, mas 

também reduzir o consumo de energia e a 

emissão de CO
2
 (pegada de carbono). A tecno-

logia desempenhou um papel essencial, com 

aplicações que permitiram adaptar a atividade 

das salas e a sua ocupação, otimizando gasto 

de recursos e usando inputs renováveis.

Foi também o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas que permitiu fazer a ligação en-

tre empresas da mesma região, identificando 

necessidades e resultados em processos dis-

tintos. Uma análise da matriz alargada iden-

tificou potenciais sinergias que, ao serem con-

cretizadas, permitiram reduzir em simultâneo 

consumo de matérias-primas virgens e produ-

ção de resíduos. Aqui, sem dúvida que o papel 

governamental foi essencial para legislar para 

a Economia Circular, permitindo que resíduos 

se transformassem em bi-produtos e estes 

fossem utilizados por indústrias vizinhas.

E se a tecnologia em 2020 era considerada 

como uma ameaça ao setor, estes 

desenvolvimentos permitiram criar toda 

uma nova rede de apoio à ITV, criando 

mais postos de trabalho especializados e 

permitindo a requalificação de trabalhadores 

têxteis (anteriormente considerados sem 

especialização).

A FORMAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO COMO 

SOLUÇÃO PARA A INDÚSTRIA 4.0

O desenvolvimento sistemático de novas so-

luções tecnológicas no setor, nomeadamen-

te na produção de moldes e protótipos, bem 

como a capacidade crescente de respostas da 

tecnologia às fases de corte e confeção, trou-

xeram consigo menor consumo de recursos e 

menor produção de resíduos (máquinas mais 

eficientes e precisas). Em simultâneo, estes 

desenvolvimentos originaram elevadas taxas 

de desemprego à região Norte do País.

A forte componente de legislação laboral por-

tuguesa à data (2020) era um dos principais 

contributos para bem-estar social e adequa-

das condições de trabalho. Esta necessitou de 

ajustes para possibilitar maior flexibilidade a 

alterações de horários de trabalho e a meno-

res cargas laborais. No entanto, a aposta em 

formação foi o elemento essencial à requali-

ficação e à diminuição do número de desem-

pregados.
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