Press Release

MODTISSIMO ATERROU COM SUCESSO NO AEROPORTO
SÁ CARNEIRO
MAIS DE 6.500 VISITANTES FIZERAM DA 47º EDIÇÃO DA FEIRA BIANUAL A
MELHOR DE SEMPRE ATÉ HOJE
Compradores portugueses e estrangeiros encheram o terceiro piso do Aeroporto Sá Carneiro,
que albergou pela primeira vez a única feira da fileira têxtil e vestuário portuguesa. O espaço
amplo e luminoso recebeu os 6.734 compradores proveniente de todas as partes do mundo,
mais 10% do que na última edição.
A feira, realizada nos passados dias 24 e 25 de Fevereiro, superou as expectativas ao nível dos
visitantes e volume de negócios. O número crescente de visitantes está em consonância com o
maior número de exportações, que deverá atingir os 5 mil milhões de euros no ano de 2016.
Paulo Vaz, director-geral da ATP, afirma que “realizar a única feira da fileira têxtil e vestuário
portuguesa num local inesperado como é um aeroporto em atividade, serviu para transmitir
a inovação que hoje faz parte do ADN das empresas do sector, seja ela na tecnologia, na
moda, nos serviços, mas também na comunicação, tornando o “made in Portugal” uma
etiqueta cada vez mais diferenciada e valorizada”, ressalvando que foi uma aposta ganha a
todos os níveis.
Para o CITEVE, que apresentou o conceito habitual (Fórum de Tecidos Técnicos e Inovadores e
Showcase de Produtos Inovadores) e um outro Showcase temático, este em parceria com o
CEIIA – Centro de Excelência e Inovação na Industria da Mobilidade e dedicado, como não
podia deixar de ser, ao sector Aeronáutico, um dos muitos que integram têxteis técnicos e
funcionais (cerca de 70% dos aviões são feitos de matérias têxteis). Neste espaço estiveram em
destaque alguns produtos demonstradores de têxteis aplicados a aeronáutica “onde foi um
prazer ver também os não-profissionais nacionais e estrangeiros constatar a excelência da
criatividade e da tecnologia na ITV Portuguesa”, segundo Braz Costa, diretor geral do CITEVE.
Expositor de primeira viagem, a Multilaços, fabricante de acessórios têxteis, “tinha como
objectivo a divulgação da empresa e o feedback foi muito positivo”. Também a Botton,
reconhecida marca no mundo das roupas desportivas, esteve presente com a ex-manequim
internacional Diana Pereira, fazendo também um balanço deveras positivo: “Foi a primeira vez
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da Botton na MODtissimo e a feira excedeu as expectativas, tanto ao nível dos participantes
como de contactos feitos.”
Também as conferências e as apresentações de tendências referentes ao próximo ano,
frequentadas em grande parte por alunos de várias escolas de moda espalhadas pelo país,
foram um sucesso.
A 21 e 22 de Setembro a única feira portuguesa de têxteis e vestuário regressa à base, no
edifício da Alfândega do Porto. O evento acontece mais uma vez graças à junção de forças da
Associação Selectiva Moda (ASM), a Associação de Têxteis Portugueses (ATP) e a Associação
Nacional dos Industriais de Lanifícios (ANIL).

Sobre o MODtissimo
O MODtissimo é o único salão da Fileira Têxtil e Moda Portuguesa que se realiza duas vezes
por ano e vai para a sua 48ª edição no próximo mês de Setembro. Reúne no mesmo espaço:
Fabricantes de Tecidos e Acessórios Europeus para a Indústria Têxtil, Produtores de Vestuário
(Adulto e Criança) quer com marca própria, quer private label, Têxteis Inovadores e serviços
correlativos. O MODtissimo está integrado na Porto Fashion Week que acontece duas vezes
por ano e que durante uma semana enche a cidade do Porto com eventos relacionados com
moda.
Sobre o sector Têxtil
As exportações do setor Têxtil e Vestuário cresceram 5% em 2015 relativamente ao ano
anterior, fechando assim uma série contínua e sustentada de forte crescimento das vendas ao
exterior ao longo dos últimos quatro anos. Ao todo, as exportações ultrapassaram os 4,8 mil
milhões de euros e tudo aponta para que o corrente ano venha a recuperar o valor mítico de 5
mil milhões de euros de exportações.
Sobre a ANA/GRUPO VINCI
O Grupo ANA é um sólido grupo empresarial responsável pela gestão dos aeroportos em
Portugal Continental (Lisboa, Porto, Faro e Terminal Civil de Beja), na Região Autónoma dos
Açores (Ponta Delgada, Horta, Santa Maria e Flores) e na Região Autónoma da Madeira
(Madeira e Porto Santo). Em Setembro de 2013, o Grupo ANA integrou a VINCI Airports.
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