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_4500 m2 de exposição
_297 coleções
_525 compradores internacionais
_6331 compradores nacionais
A indústria têxtil portuguesa consagra no Modtissimo a imagem de indústria responsável e
cumpridora, uma “segunda pele” cada vez mais procurada pelas grandes marcas de moda
europeia e internacional.
“O Modtissimo tem hoje uma ligação muito forte com as plataformas internacionais. É o
encontro bianual da indústria portuguesa mas tem um leque de geograﬁas cada vez mais
abrangentes”, explica Manuel Serrão, CEO da Associação Selectiva Moda, organizadora do
evento. Alemanha, Holanda, Rússia e Espanha são as delegações mais representadas, mas há
também já o registo de visitantes dos Estados Unidos e do Extremo Oriente.
Exemplo disso é a empresa japonesa Takihya, que trouxe ao Aeroporto do Porto uma
comitiva de vários compradores. “Estivemos na Première Vision Paris e na Milano Unica e
agora fechamos a época de prospecção aqui no Porto. Apesar da feira não ter a mesma
dimensão, a qualidade dos tecidos, dos acabamentos e do ﬁtting é muito boa entre os
expositores portugueses”, salienta Taishi Nakagawa, comprador da Takihya, que vem a
Portugal procurar fornecedores de tecidos para colecções de moda.
Holanda e Alemanha são dois dos mercados que se ﬁzeram notar no Modtissimo. Miguel
Porfírio, delegado da AICEP na Holanda, salienta até “uma mudança de paradigma” em
relação ao mais antigo salão têxtil da península Ibérica. “O passa-palavra é muito
importante e há cada vez mais empresas que nos contactam a pedirem informações
sobre o Modtissimo. Hoje em dia são elas que tomam a iniciativa”, explica.
Fornecedores de tecidos e confeccionadores em Private Label são o que os compradores
europeus mais procuraram. “Portugal é líder no green trade, na produção ecológica, e as
marcas europeias vêm nos produtores portugueses um elevado nível de conﬁança e
ﬂexibilidade”, aﬁrma Carlos Figueiras, quadro da AICEP na Alemanha. “Quando chegam, a
primeira coisa que perguntam é pelas certiﬁcações ambientais, como a GOTS”,
acrescenta Miguel Porfírio.
A produção responsável é mesmo o grande tema de todo o Modtissimo. “A expressão ‘Feel’
serviu de mote para ideia dos têxteis portugueses como uma segunda pele, que mantêm
a preocupação ambiental, sustentável e a transparência nos processos”, explica Manuel
Serrão.
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Foco na Inovação - iTechstyle Showcase
Com as decisões tomadas no âmbito do Modtissimo 55 pelo juri de seleção, está fechado o quadro
dos produtos, tecidos e acessórios candidatos à edição deste ano dos iTechStile Awards, cujos
vencedores serão conhecidos durante o iTechStyle Summit, entre 28 e 30 abril, no Terminal de
Cruzeiros de Leixões.
Brandbias, Impetus, Estamparia Adalberto, Cork-a-tex New Generations Yarns, Tearﬁl, LMA,
Envicorte, Bordados Oliveira e Eurobotónia, são as empresas por detrás das novas candidaturas.
Os nove itens que deram entrada no restrito conjunto dos ﬁnalistas, vêm assim juntar-se aos 18
que já tinham sido eleitos – num grupo onde a inovação, a soﬁsticação de conceitos e a
investigação chegam a um patamar de excelência que o iTechStile Awords pretende acima de tudo
evidenciar.
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Fashion Fórum - novo espaço
Foi uma das grandes novidades desta edição do Modtissimo, o Fashion Fórum foi uma nova área que
reuniu tendências de tecidos, moda infantil e um espaço de lifestyle desenvolvido pela marca
portuguesa de decoração Antarte.
“Os fóruns chamam sempre muita gente e, por essa razão, decidimos reunir a maioria dos
fóruns no mesmo espaço”, justiﬁcou Rute Madureira da equipa de organização. De fora deste
espaço está apenas o fórum novos talentos.
O Fashion Fórum reuniu o fórum criança, onde nove marcas nacionais do universo infantil presentes
na feira exposeram um dos seus best sellers, bem como pelos fórum Exhibitor Selection e
Sustainable Future desenvolvidos pela designer Dolores Gouveia.
Do fórum Exhibitor Selection constaram quatro sub setores – Sensitive &Fluid, Soft & Minimal,
Sensual & Exotic e Simple & Nostalgic – que integram produtos das mais de 60 empresas de tecidos
a expor nesta edição do MODtissimo. Já para o fórum Sustainable Future, Dolores Gouveia
selecionou artigos de empresas presentes no salão que respeitem os princípios da circularidade e
da responsabilidade ambiental.

Próximo Modtissimo:
22 e 23 de setembro | Alfândega do Porto

Sobre a Porto Fashion Week
Porto Fashion Week, que vai na sua 15ª edição, é a evolução natural do Modtissimo, único salão de
Tecidos e Acessórios, Confeção e Têxteis Inovadores. Com um posicionamento irreverente e inovador, a
Porto Fashion Week associa ao Modssimo uma série de ações paralelas a cada seis meses.
Sobre a Associação Selectiva Moda
A Selectiva Moda nasce em 1992 e comemorou em 2017, 25 anos de vida, vocacionada para a
dinamização e internacionalização da indústria têxtil e de vestuário em Portugal. É constituída pela ATP
(Associação Têxtil e Vestuário de Portugal) e pela ANIL (Associação Nacional dos Industriais de
Lanifícios).
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Contactos:

Responsável: Manuel Serrão
ms@portofashionweek.com
+351 229 380 610

WWW.MODTISSIMO.COM
WWW.PORTOFASHIONWEEK.COM
Outros eventos Porto Fashion Week:
Fashion People
Fashion Film Festival
iTechstyle Green Circle
Fashion Out of the Box
Port Wine Fashion
Fashion Parade

