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GUIAS PRÁTICOS | PROJETO ESPALHA TALENTOS

O projeto Espalha Talentos / Spread Talents, dinamizado pela Fundação da Juventude, constitui 
uma ação coletiva para a implementação de um processo colaborativo para a internacionaliza-
ção de Jovens Talentos nacionais no âmbito das Indústrias Culturais e Criativas.

No âmbito deste projeto, os guias Tendências de Mercado | Creative Biztrends pretendem compi-
lar e disseminar tendências e conhecimento sobre o sector cultural e criativo, em torno dos seguin-
tes tópicos: I. Novos media e conteúdos digitais; II. Indústria, serviços, produtos e bens de consumo; 
III. Cultura, património e turismo; e IV. Produção e promoção cultural e criativa.

O guia II. Indústria, serviços, produtos e bens apresenta uma análise do contexto económico na-
cional e de tendências internacionais para os subsectores culturais e criativos, que integram ativi-
dades de valorização de produtos, espaços e indústrias nacionais de bens de consumo com forte 
incorporação de fatores imateriais de competitividade e inovação como a publicidade / bran-
ding e o design aplicado a atividades industriais (moda têxtil, vestuário, calçado, joalharia etc.). 
Esta agregação de atividades baseia-se no entendimento da temática proposta neste guia, a qual 
decorre da Estratégia Nacional de Especialização Inteligente, e considera as indústrias, nomea-
damente transformadoras, que no panorama português evidenciam o diálogo e integração com 
linguagens contemporâneas e autorais, assim como os serviços de publicidade que, estando asso-
ciados às mesmas, concorrem simultaneamente para os restantes SCC. 
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II. INDÚSTRIA, SERVIÇOS,  
PRODUTOS E BENS

Estando a inovação relacionada com a entrada de novos produtos no mercado, as competências 
artísticas e criativas são decisivas para satisfazer a procura de novidade e de signi�cado pelos con-
sumidores mais so�sticados, intervindo no domínio do simbólico, da estética, dos afetos e demais 
qualidades intangíveis dos produtos.

Consideram-se os benefícios da cultura, das artes e da criatividade para a competitividade das 
atividades de especialização do tecido produtivo nacional e para a internacionalização da eco-
nomia, designadamente em atividades consolidadas no setor exportador. Em causa está o contri-
buto do SCC para potenciar o valor dos bens e dos serviços produzidos e transacionados, por via 
da inovação e da diferenciação, designados spillovers ao nível do reforço competitivo do tecido 
empresarial do país.

O guia II. Indústria, serviços, produtos e bens apresenta uma caracterização de atividades que inte-
gram os domínios Publicidade, Joalharia, Calçado e Têxtil –, e explora novas perspetivas sobre estas 
áreas, com o objetivo de contribuir para capacitação de jovens talentos e para a a�rmação deste 
subsector.

A informação apresentada tem por base dados estatísticos das atividades económicas do Instituto 
Nacional de Estatísticas (Estatísticas da Cultura 2019), estudos das associações setoriais e relató-
rios de estruturas o�ciais europeias. Recorre, também, a estudos de benchmarking, apresentando 
tendências globais no âmbito da valorização de indústrias, serviços, produtos e bens de consumo 
nacionais, no que diz respeito à integração de fatores imateriais de competitividade e de inovação.
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CARACTERIZAÇÃO DOS SUBSECTORES:  
CONTEXTO NACIONAL E EUROPEU
 
PUBLICIDADE1

1   De acordo com a metodologia desenvolvida pelo EUROSTAT para a de�nição do subsector da Cultura (ESSnet-CULTURE,  
European Statistical System Network on Culture, 2012), e adotada pelo INE, inclui a seguinte classe da CAE-Rev.3: 7311 -  
Agências de publicidade

2  Inclui as seguintes classes da CAE-Rev.3: 1811, 1812, 1813, 1814,1820,3212, 3220, 4761, 4762, 4763, 5811, 5813, 5814, 5821, 5911, 5912, 
5913, 5914, 5920, 6010, 6020, 6391, 7111, 7311, 7410, 7420, 7430, 7722, 8552, 9001, 9002, 9003, 9004, 9101,9102 e 9103.

RELEVÂNCIA DA PUBLICIDADE NO EMPREGO NO SCC

(2015-2019)

Nº de Empresas: 4 209 | +20%
Empresas do SCC2: 6%
Nº de Colaboradores: 11 624
Emprego no SCC: 10%

Os principais intervenientes no processo de 
produção e de distribuição de publicidade são 
os anunciantes, as agências, os produtores de 
conteúdos audiovisuais, os agregadores e os 
distribuidores.
 
Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN)

À semelhança de outros subsectores CC, tam-
bém na Publicidade se veri�cam assimetrias 
regionais, estando a atividade das agências de 
publicidade e atividade empresarial relaciona-
da concentrada Área Metropolitana de Lisboa 
(48%), seguindo-se as Regiões Norte (21%), 
Centro (7%) em escala nitidamente inferior.
 
•  De acordo com o Estudo do Impacto do 
Setor Publicitário em Portugal, colocam-se 
desa�os estruturais aos meios tradicionais 
através da adoção de formatos digitais.
•  A televisão é o principal palco da publicida-

de em Portugal, captando mais de 50% do 
investimento. 

•  A publicidade digital tem vindo a crescer de 
importância, ultrapassando meios tradicio-
nais de outdoor, rádio, imprensa e cinema.
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SUBSECTOR DA PUBLICIDADE EM TENDÊNCIA CRESCENTE

(2015-2019)

Volume de Negócios:  909 187M€  | +27%
Volume de Negócios do SCC: 13%
VAB: 336 910M€  | +35% 
VAB no SCC: 5%

Entre 2015 e 2019 a atividade económica 
do setor revelou uma dinâmica crescente 
considerável, registando aumento transversal 
ao nível: 
 
•  do número de agências de publicidade (20%) 
•  do volume de negócios (+27%);
•  do VAB (+35%).

Tendências relacionadas com  
o crescimento do subsector:

•  Crescimento do e-commerce em 
coordenação com a publicidade digital

•  Aumento da in�uência do endorsement  
na publicidade

•  Impacto das câmaras de ressonância  
nas redes sociais

•  Aumento do investimento publicitário 
através do sponsorshi

5 Principais indústrias no investimento 
do subsector:

•  Comércio  | 11,4%,
•  Farmacêutica  | 10,8%
•  Automóvel   | 10,5%
•  Alimentação  | 10,4%
•  Higiene pessoal  | 10,4%
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€ 579,8 M
1

2

3

4
€ 2.500M

Relação entre 
o investimento 

publicitário 
e o PIB em 2017

Vectores
de in�uência

do sector
publicitário
no Produto

Interno Bruto
Actividade económica
Financiamento Media
Concorrência
Inovação
Outros

Actividade EconómicaDirecta 
do Sector Publicitário
Actividade económica gerada pelo setor 
e reetida no VAB, consumos, balança 
comercial e investimento

Sustentação Financeira
do Setor dos Media
Sustentação �nanceira de outros 
setores como o dos meios de 
comunicação e produções culturais

Incentivo à Concorrência
Publicidade enquanto promotora 
de informação ao consumidor e aumento 
da escolha do mesmo

Estímulo à Inovação
Ampliação do retorno potencial com 
investimento em novos produtos/serviços

Investimento 
publicitário 2017

Impacto no PIB 
curto prazo

•  O impacto do subsector na sociedade 
vai além do emprego direto criado, 
nomeadamente no suporte 	nanceiro à 
empregabilidade nos meios de comunicação 
social, nos postos de trabalho criados 
ao longo da cadeia de valor e, ainda, na 
promoção da informação, 	nanciamento de 
entidades desportivas, instituições e eventos 
culturais e sociais.

•  O subsector da Publicidade evidencia 
externalidades positivas na economia 
também no incentivo à concorrência, através 
da promoção de informação ao consumidor 
e no estímulo à inovação. 

•  Os impactos diretos e indiretos na economia 
desencadearam um efeito multiplicador de 
2 500 Milhões €, perante um investimento de 
570,8 milhões do sector (efeito multiplicador 
de 4,39€, em 2017).
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JOALHARIA3

(2015-2019)

Nº de Empresas: 696
Empresas do SCC4: 1%
Nº de Colaboradores: 2 098 
Emprego no SCC: 2%

O subsector Joalharia integra as atividades de 
fabricação de joalharia, ourivesaria, relojoaria 
e artigos similares, representando apenas 1% 
das empresas e 2% do emprego do SCC.

A Convenção de Controlo e Marcação de 
Artigos de Metais Preciosos é um tratado 
internacional entre Estados sobre o comércio 
transfronteiriço de artigos de metais preciosos, 
assinado em Viena, e em vigor desde 1975. 
A Marca de Controlo Comum é a primeira 
marca internacional e é reconhecida como um 
símbolo de qualidade noutros países, podendo 
circular entre territórios sem controlo ou 
certi�cação adicional.

Ao contrário das assimetrias veri�cadas 
noutros domínios do SCC em Portugal, as 
atividades de criação e produção de joalharia 
concentram-se maioritariamente na Região 
Norte: 
•  84% do Volume de Negócios
•   76% do nº de empresas

•  Uma auscultação aos stakeholders do 
sector identi�ca a necessidade crucial 
de capacitação de competências dos 
trabalhadores (comerciais, técnicas, 
digitais), tipicamente associada a um setor 
maioritariamente composto por micro e 
pequenas empresas.

RELEVÂNCIA DA PUBLICIDADE 
NO EMPREGO NO SCC

3   De acordo com a metodologia desenvolvida pelo EUROSTAT para a de�nição do subsector da Cultura (ESSnet-CULTURE, Euro-
pean Statistical System Network on Culture, 2012), e adotada pelo INE, inclui a seguinte classe da CAE-Rev.3: 3212 - Fabricação 
de joalharia, ourivesaria e artigos similares

4  Inclui as seguintes classes da CAE-Rev.3: 1811, 1812, 1813, 1814,1820,3212, 3220, 4761, 4762, 4763, 5811, 5813, 5814, 5821, 5911, 5912, 
5913, 5914, 5920, 6010, 6020, 6391, 7111, 7311, 7410, 7420, 7430, 7722, 8552, 9001, 9002, 9003, 9004, 9101,9102 e 9103.
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COM UMA EXPRESSÃO REDUZIDA NO 
NÚMERO DE EMPRESAS, A JOALHARIA 
ASSINALA CRESCIMENTO DO VOLUME  
DE NEGÓCIOS E DO VAB

(2015-2019)

Volume de Negócios:  116 559 M€   | +5%
Volume de Negócios do SCC: 2%

VAB: 35 138M€   | +9% 
VAB no SCC: 1%

Exportações: 56 572 M€   | +68% 
Importações: 92 796 M€  | +54%

Os maiores importadores de 
Ourivesaria são:
(% do total de importações mundiais)

•  Suíça 18%
•  Emirados Árabes Unidos 15%

O projeto Desa�os à Internacionalização 
do Setor de Ourivesaria e Relojoaria (AORP, 
2020) propõe, entre outras medidas:

•  Um plano de comunicação digital para a 
internacionalização da marca ourivesaria 
portuguesa

•  Um e-marketplace B2B para mercados 
internacionais.

•  Adoção de tecnologias da indústria 4.0

(AORP) A PERSPECTIVA ALARGADA DO SUBSECTOR 

Segundo a Associação de Ourivesaria e 
Relojoaria de Portugal (AORP), em 2018, o 
subsector contabilizava: 

•  3 942 empresas e 10 337 postos de trabalho 
(+20% face a 2015)

•  Volume de negócios: 1 049 milhões €  
(+17% face a 2015) 

•  VAB: 233 milhões € (+15% face a 2015)

Esta abordagem inclui as atividades de 
comércio contribuindo para uma distribuição 

mais equilibrada do volume de negócios do 
subsector no território:

•  46,1% na Região Norte 
•  41,4% na Área Metropolitana de Lisboa

A capacidade criativa e produtiva da 
Joalharia con�rma-se, no entanto, 
concentrada na Região Norte:

•  47% do número de empresas 
•  47,9% do número de trabalhadores
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INE 
Nº de Colaboradores:  2 098
Volume de Negócios:  116 559 M€
VAB: 35 138M€ 

AORP 
Nº de Colaboradores:  10 337 
Volume de Negócios:  1 049 milhões €
VAB: 233 milhões €

Os dados disponibilizados pelo INE e pela 
Associação de Ourivesaria e Relojoaria de 
Portugal remetem para duas escalas muito 
distintas relativamente ao subsector. Este 
facto deve-se à integração da atividade de 
distribuição por parte da AORP, permitindo 
também aferir a importância em termos de 
emprego, volume de negócios e VAB, desta 
componente.

(AORP) A JOALHARIA REGISTOU UM SIGNIFICATIVO AUMENTO 
DE FLUXOS DE COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Entre 2015 e 2019, o subsector Joalharia, 
ourivesaria e relojoaria registou: 
+ 5,37% de exportações
+ 3,46% de importações

Tendo como principais mercados de 
exportação: França, Espanha e Alemanha 

Não obstante, em 2019, o sector apresentou 
um saldo de balança comercial negativo de 
105 milhões de €, segundo a AORP.

•  A reduzida perceção da marca Portugal, 
a presença limitada das empresas 
portuguesas nos mercados internacionais, 
a necessidade de melhorar a e�ciência do 
modelo de certi�cação e a necessidade 
de capacitação do capital humano e das 
infraestruturas são os principais desa�os à 
internacionalização 

(Retirado de “Desa�os à Internacionalização do Setor de Ourivesaria e Relojoaria” 2020 AORP)
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5  Fonte de dados principal: O Calçado no Mundo – Panorama Estatístico ( julho 2020) – APICCAPS. Setor não incluído nas  
    estatísticas do SCC em Portugal, do INE.
6   Fonte de dados: Facts &. Numbers 2019, Portuguese shoes – APICCAPS. Dados de 2018.
7   Fonte de dados: Facts &. Numbers 2019, Portuguese shoes – APICCAPS. Dados de 2018.

CALÇADO5

(2015-2019)

Empresas6:  1.476
Nº de Colaboradores7: 39.602

Produção: 76 Milhões de pares/ano

PRODUÇÃO MUNDIAL 0,3% 
20º Maior Produtor

•  Referência no mercado internacional  
pelas características de sosticação  
e criatividade das empresas da leira.

•  Dada a requalicação e melhoria de 
competitividade da cadeia de valor, 
integrando novas competências de moda 
e design, a indústria insere-se na esfera das 
indústrias criativas.

A atividade de Calçado concentra-
se maioritariamente na Região Norte, 
representando 12% dos postos de trabalho 
e 6,8% do volume de negócios da indústria 
transformadora. 

•  grandes centros de produção em Felgueiras, 
Guimarães, Santa Maria da Feira, São João 
da Madeira e Oliveira de Azeméis.

•  A promoção comercial externa continua 
a ser uma prioridade para a indústria 
portuguesa de calçado, que exporta 95% 
da sua produção para 163 países nos cinco 
continentes.

CALÇADO: INDÚSTRIA DE REFERÊNCIA 
INTERNACIONAL

Apenas 12% das matérias utilizadas na indústria em geral provêm de reciclagem.
O plano de ação do Pacto Ecológico Europeu / European Green Deal incluirá, entre outras, medidas 
de incentivo à produção e consumo de produtos reutilizáveis, duradouros e reparáveis.

A FILEIRA DO CALÇADO CONSTITUI UM IMPORTANTE SECTOR DA INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO, EMPREGANDO 39 602 PESSOAS EM 1476 EMPRESAS (2018).

(Retirado de Facts &. Numbers 2019, Portuguese shoes – APICCAPS)
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Orientação Exportadora: 100,1%

Exportações:  2.002 Milhões €
 
Exportações Mundiais: 1,4%  
15º Maior Exportador 

Importações:  766 Milhões €

Saldo Comercial: 1.236 Milhões €

Mercados principais: França, Alemanha, 
Holanda, Espanha e Reino Unido

•  Este subsector – fortemente direcionado 
para a procura externa - contribui de forma 
relevante para o equilíbrio da balança 
comercial portuguesa, permitindo apresentar 
um superavit comercial de 1 236 milhões €

SUBSECTOR COM FORTE  
IMPLEMENTAÇÃO INTERNACIONAL

VALORIZAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA  
NOBRE – MERCADOS DE PRESTÍGIO

(Retirado de “O Calçado no Mundo – Panorama Estatístico” ( julho 
2020) – APICCAPS)

Destaca-se o calçado de couro em 71% da 
produção exportada, com particular prestígio 
internacional.  
6º maior exportador mundial

A publicação britânica Business of Fashion 
assinalava Made in Portugal is on the Rise, 
(2015) a propósito da qualidade da produção 
portuguesa de moda e calçado.

•  No Reino Unido consumo de produtos do 
segmento de luxo cresce 20% ao ano e cada 
consumidor compra em média 5 a 6 pares de 
sapatos por ano.

•  O Reino Unido é o 3º importador mundial 
de calçado. Em 2017, importou 679 milhões 
de pares de calçado, maioritariamente da 
China (69%), Vietname (6%) e Holanda (3ª) 
(World Footwear Yearbook).

•  Este é um mercado de eleição para Portugal, 
para o qual se exportaram 5 milhões de 
pares no valor 122 milhões de euros (2018).
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TEXTIL8

(2015-2019)

Nº de Empresas9: 11 900 
Empresas na Indústrias Transformadora: 16%10
Nº de Colaboradores: 138 750  | +6%

Emprego na Indústria Transformadora: 20% 
Produção: 17 500 Milhões €
Produção da indústria Transformadora: 9%

REGIÃO NORTE
87% do volume de negócios 
85% do emprego

REGIÃO CENTRO
11% do volume de negócios 
12% do emprego

•  Um dos impactos e tendências que a crise 
pandémica evidenciou nas indústrias da 
moda, é a necessidade de adaptar os 
modelos de negócio podendo passar pelo 
“Regresso a casa” da produção.

MUITO CONCENTRADA NA REGIÃO NORTE A INDÚSTRIA TEXTIL E DE 
VESTUÁRIO (ITV) ASSISTE A UMA TENDÊNCIA CRESCENTE (EMPREGO, 
VOLUME DE NEGÓCIOS E EXPORTAÇÕES

À semelhança de outros 
domínios associados a 
indústria transformadora, 
a ITV portuguesa está 
maioritariamente 
localizada na Região Norte 
representando um sector 
muito importante em termos 
de emprego.

8  Setor não incluído nas estatísticas do SCC em Portugal, do INE.
9  Fonte: c
10  A Fileira Têxtil e Vestuário no Horizonte 2025 (2019) – ATP -Associação Têxtil e Vestuário de Portugal

(Elaboração Própria com dados do INE – Estatística da Cultura 2019)
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(2015-2019)

Volume de Negócios: 7 700 Milhões € | +11% 
Volume de Negócios da Indústria 
Transformadora: 9%
Nº de Colaboradores: 138 750  | +6%

72%
dos millenials sentem- se contentes quando 
compram produtos sustentáveis

The Portugal Fashion Industry Gains 
Momentum, Thanks To Its Design Talent and 
Textile Manufacturing, Forbes (2015)

A valorização económica da ITV é recente, 
e resulta da adaptação necessária aos 
impactos da liberalização mundial (2005) do 
comércio têxtil e vestuário, e consequente 
entrada de novos produtores mundiais, e à 
crise económica e �nanceira de 2008. 

A dinâmica do sector alterou-se mais 
intensivamente a partir de 2010, integrando 
elementos centrais de competitividade, 
nomeadamente a criatividade, o design, a 
moda, e a inovação.

CRIATIVIDADE, DESIGN, MODA E INOVAÇÃO COMO ELEMENTOS 
CENTRAIS DE COMPETITIVIDADE

Sustentabilidade como fator-chave
O vestuário representa entre 2% e 10%  
do impacto ambiental da EU.
A crescente preocupação com a 
sustentabilidade do lado da procura 
está a acelerar a adoção de modelos de 
negócio circulares, apesar de ainda pouco 
generalizados:

•  Moda inteligente (materiais inovadores de 
longa duração e ecologicamente corretos); 

•  Moda como serviço (aluguer de roupas com 
base na economia partilhada); 

•  Slow fashion / moda lenta (produção 
e consumo de menos roupas e de melhor 
qualidade).
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(2015-2019)

Exportações: 5 259 Milhões €  | +9% 
Exportações portuguesas: 10%

Importações: 4 476 Milhões €   | +17% 
Saldo Comercial: 783 Milhões €

Mercados principais:  
Espanha, França, Alemanha e China

•  Com a Big Data e avanço computacional, 
a inteligência arti�cial extravasa o domínio 
dos equipamentos, estendendo-se aos 
processos criativos e de interação com os 
consumidores.

•  As tecnologias digitais alteram 
indubitavelmente o futuro do mundo da 
moda, veri�cando-se a emergência de 
modelos de negócio exclusivamente digitais 
ou modelos híbridos.

A ITV EVIDENCIA UM NÍVEL DE NOTORIEDADE E REPUTAÇÃO 
INTERNACIONAL NOTÁVEL

O Plano Estratégico de Recuperação 
Económica de Portugal 2020-2030, refere 
um programa de reindustrialização que se 
propõe integrar a indústria transformadora, 
incluindo-se a �leira especializada do Têxtil 
e do Calçado num Cluster da bioeconomia 
sustentável, para transformar processos 
produtivos considerando inovações de base 
biológica emergentes.
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A Comissão Europeia propôs um instrumento 
de recuperação, designado por Next 
Generation EU, que potencia o plano de 
recuperação da Europa, no âmbito do 
qual os Estados Membros devem estar em 
consonância com as estratégias de longo 
prazo da UE, nomeadamente o Pacto 
Ecológico Europeu e a Transformação Digital. 
Trata-se apoiar e permitir que os Estados-
Membros aumentem o seu potencial de 
crescimento económico, criação de emprego 
e resiliência económica e social e cumpram as 
transições ecológicas e digitais. 
Neste contexto, e da análise dos subsectores 
visados neste guia, apresentam-se tendências 
transversais como propostas de superação do 
atual desa�o de globalização  
e digitalização industrial:

•  Inovação | Produto, processo e marketing
•  Design e criatividade
•  Luxo e so�sticação
•  Sustentabilidade e economia circular

INOVAÇÃO | PRODUTO, PROCESSO  
E MARKETING 
    
A inovação deve ser aplicada às diversas 
componentes da cadeia de valor: da matéria-
prima ao produto, ao processo produtivo, 
comercialização e distribuição, podendo 
passar pelo desenvolvimento de parcerias 
tecnológicas, novos materiais inteligentes e 
tecnologias de automação. 

Cada vez mais haverá uma maior procura 
de bens diferenciados (quer intermédios ou 
�nais), e uma maior exigência de qualidade 
e de informação, que permita uma escolha 
adequada e informada por parte dos 
consumidores. 

MATERIAIS E COMPONENTES SERÃO  
UMA COMPONENTE DE DIFERENCIAÇÃO 
DOS PRODUTOS:

A Cork Units trabalha com cadeias de hotéis 
e decoradoras. A sua �exibilidade permitiu, por 
exemplo, desenvolver uma linha de caixas de 
joalharia personalizadas. A estratégia assenta 
em ter parcerias com lojas ou retalhistas e 
apostar em plataformas online (e.g. WOW – 
World of Wine). Inglaterra, Alemanha e Suécia 
são os países que mais têm procurado por 
estas peças de decoração.

 CORK UNITS

TENDÊNCIAS E BENCHMARKING
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À semelhança de inúmeros designers e 
criadores, Klára Plásková, da República 
Checa, integra a cortiça – produto ícone 
endógeno em Portugal – numa das suas 
coleções. Uma saia, um casaco e uma pulseira 
de cortiça fazem parte do portfólio desta 
designer que tem no currículo vários prémios 
internacionais.

As tecnologias de produção são fundamentais 
para a competitividade das empresas e 
permitem incrementar a sua capacidade de 
transformação para satisfazer os diferentes 
tipos de mercados. Alguns exemplos:
•  Tecnologias de 3D (três dimensões) aplicáveis 

à conceção e design;
•  Digitalização dos processos que integram 

novas �loso�as de gestão e “Indústria 
4.0” (automação, IoT - “Internet of things”, 
sensores, computação em nuvem ou cloud 
computing);

•  Projetos de I&DT em regime de cooperação 
com entidades tecnológicas para 
conceber novos produtos, novos materiais, 
implementar novas formas de organização 
do trabalho.

Assim, importa aplicar Intelligence no 
processo:

Allis jewellery  | Joalharia

Com origem em 2013, a Allis Jewellery pretende 
criar joias resistentes, duradouras e com 
qualidade, mas também com detalhes e 
pormenores surpreendentes. A Allis Jewellery dá 
prioridade à utilização de materiais nobres e 
preciosos que, apesar de antigos e tradicionais, 
são aplicados de forma inovadora através 
de técnicas de produção contemporâneas e 
avançadas (3D e corte a laser). Todas as joias 
são idealizadas, concebidas e produzidas pela 
equipa da Allis, em prata e em ouro.

A inovação baseia-se em nichos de mercados 
cada vez mais segmentados, na oferta cada 
vez mais customizada e numa economia que 
valoriza cada vez mais a experiência.  
A de�nição de estratégias de comunicação 
adaptadas às novas tendências de consumo 
digital, nomeadamente o marketing 
digital, o comércio online e a participação 
em plataformas e redes de fornecedores 
(nacionais e internacionais), é basilar no 
mercado global.

KLÁRA PLÁSKOVÁ

ALLIS JEWELLERY
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De�nir um posicionamento �rme para o 
produto ou serviço que se quer desenvolver 
e utilizar formas de alcançar o público-alvo 
especí�co é essencial.

Portugal Manual 

É o exemplo de uma rede de artesãos 
nacionais de diversas áreas (cerâmica, 
joalharia, moda, infantil, edições limitadas, 
iluminação, mobiliário, etc.) que se promovem 
em conjunto.  As marcas pagam um fee para 
estarem na plataforma online, que funciona 
como uma montra.

Vá de Retro | Mobiliário e decoração

Nesta loja, di cilmente se encontra uma peça 
com menos de 20 anos. O espaço dedica-
se à repescagem de peças antigas que são 

restauradas, mantendo a sua traça original, 
ganhando assim uma nova vida e encanto. 
Este exemplo evidencia a importância do 
Retro Marketing e Branding enquanto fonte 
de inovação. Uma aposta no revivalismo nos 
produtos clássicos, em particular o segmento 
vintage.

Peixaria Centenária

Qualquer serviço tem margem para inovação, 
desde logo pela oferta que é possível criar 
em torno do produto principal, o qual 
deve manter sempre um foco exigente na 
qualidade, sendo a base do negócio. A Peixaria 
Centenária transformou a simples venda 
de peixe, em serviços complementares de 
entrega ao domicílio, cabazes especí cos, 
através de uma plataforma online na qual 
também se organizam masterclasses, 
se partilham receitas, etc. Esta forma de 
inovar vai ao encontro da customização, da 
sustentabilidade e também da economia da 
experiência uma vez que também disponibiliza 
a organização de experiências gastronómicas.
 
 

VÁ DE RETRO

PEIXARIA CENTENÁRIA

PORTUGAL MANUAL
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(ECO)DESIGN E CRIATIVIDADE

A recriação do património tradicional, bem 
como a originalidade do design e estética 
dos novos criadores, tem contribuído para 
promover as novas tendências e potenciar 
sinergias com outros atores, como sejam 
a moda e a decoração, assim como o seu 
reconhecimento internacional. A inovação não 
tecnológica ou criatividade, de que o design 
e a moda são os exemplos mais importantes, 
permanecerá um dos principais “drives” da 
diferenciação.

O�cina Do Burel | Têxtil e Vestuário

Através do burel, este projeto alia 
empreendedorismo e design à tradição 
e cultura. A confeção de vestuário segue 
linhas próprias, feito à medida, ao gosto e 
espectativas do cliente, sempre que possível é 
aplicado um bordado manual de recorte, que 
transparece e exalta a inspiração da cultura 
portuguesa no têxtil.

JNcQUOI e Viúva Lamego | Cerâmica

Um toque asiático, mas com material bem 
português – a faiança! A parceria entre o 
restaurante JNcQUOI (Grupo Amorim Luxury) e 
a centenária Viúva Lamego, conhecida pelos 
seus míticos azulejos e objetos de cerâmica 
que produz desde 1849, resultou numa coleção 
especial de pratos inspirados na cultura 
asiática. Inicialmente desenvolvidas como 
elemento decorativo do restaurante, face 
ao interesse por parte do público, as marcas 
apostaram numa coleção mais alargada 
disponível para venda ao público em geral.

OFICINA DO BUREL

JNCQUOI E VIÚVA LAMEGO
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SOFISTICAÇÃO E LUXO

Mais de 40% da produção global de bens de 
luxo acontece na Itália - e todas as fábricas 
italianas, incluindo pequenas façonniers 
familiares, fecharam temporariamente, devido 
ao con�namento obrigatório.
A valorização do caráter “artesanal” e 
“personalizável” dos produtos, o qual é visto 
como garante da qualidade exímia dos 
mesmos, sobretudo em séries curtas para 
nichos de mercado de “luxo”, é uma tendência 
que se tem vindo a acentuar.  Trata-se de um 
luxo menos ostensivo, mantendo a elevada 
qualidade intrínseca do produto/serviço, mas 
menos exuberante, mais natural e subjetivo, 
muitas vezes relacionado com a experiência.

Farfetch | Moda de luxo

José Neves, CEO da Farfetch, explica como 
a pandemia tem feito crescer a empresa que 
no último semestre conquistou 900 mil novos 
clientes, tendo vendido mais de um milhão em 
joias e centenas de milhares em sapatilhas de 
coleção. José Neves a�rma que o crescimento 
das compras online de bens de luxo é uma 
“mudança de paradigma completa” que vai 
durar para lá da pandemia, 

já que as pessoas se sentem mais confortáveis 
a comprar roupas caras sem ter que as 
experimentar. Esta postura ganhou um grande 
impulso com a nova tecnologia: “os clientes 
da Farfetch na China podem virtualmente 
experimentar um par de ténis usando 
algoritmos de geometria 3-D so�sticados, 
juntamente com redes neurais que identi�cam 
a posição do sapato no espaço e a aplicam 
aos seus pés”. Em entrevista refere ainda que 
“as perspetivas de crescimento da Farfetch 
também são reforçadas por uma grande 
parceria, anunciada no �nal do ano passado, 
com o Alibaba e o conglomerado de moda 
Richemont para expandir ainda mais o alcance 
da Farfetch. O mercado de luxo chinês deve 
representar metade das vendas globais de luxo 
até 2025, de acordo com Daniel Zhang, CEO 
da Alibaba”.

Entrevista pela revista Time (19 de fevereiro de 
2021).

FARFETCH
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SUSTENTABILIDADE  
E ECONOMIA CIRCULAR

Ser eco-friendly será a nova normalidade.  
A utilização de novas matérias-primas que tem 
permitido novas composições de materiais 
(por exemplo, �os e tecidos) numa lógica de 
inovação e ecoe�ciência pelo aproveitamento 
de resíduos para promover a economia circular 
e a sustentabilidade ambiental.

Triple bottom-line: pro�ts, people and 
planet. Os empreendedores são desa�ados 
a ultrapassar uma visão estritamente 
centrada na vertente económico-�nanceira, 
passando a integrar entre os seus objetivos a 
responsabilidade social e ambiental. 
Esta tendência tem impacto direto na 
estrutura e característica dos produtos e a 
forma como o consumidor se relaciona com os 
mesmos (customização, wearables, etc.).

EU Ecolabel Clothing and textiles

A UE lançou o Ecolabel Vestuário e têxteis / 
produtos têxteis enquanto rótulo ecológico 
europeu de excelência ambiental, atribuído a 
produtos e serviços produzidos com elevados 
padrões ambientais. Este reconhecimento 
baseia-se, entre outros, no uso limitado 
de substâncias nocivas à saúde e ao meio 
ambiente, redução da poluição da água e do 
ar e diversos parâmetros de resistência.

Treec | Calçado
A Treec, criada por dois irmãos de São João 
da Madeira, quer transformar a indústria do 
calçado mundial através da substituição 
da pele por materiais reciclados e mais 
sustentáveis, como a cortiça, as borras de café 
e o plástico reciclado.

SKFK | Vestuário sustentável e aluguer
Tendo previamente iniciado o desenvolvimento 
de coleções com base em matérias-primas 
biológicas e/ou produzidas em comércio 
justo, a marca basca Skunk Funk inovou com 
o serviço de aluguer de peças de roupa. 
Moda como serviço, na lógica da economia 
partilhada. 

TREEC

SKFK
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BREXIT

A ter em consideração…

•  Um agente do Reino Unido anteriormente 
considerado operador intracomunitário, 
passa a parceiro comercial extracomunitário.

•  No sentido inverso, as transações entre 
membros da UE e o Reino Unido serão 
consideradas extracomunitárias. Ainda que 
uma empresa tenha representantes 

   legais no Reino Unido, as transações serão     
extracomunitárias a partir da data de saída, 
para efeitos da legislação europeia aplicável.

•  As empresas deverão substituir certi cados, 
licenças ou autorizações antes emitidas pelo 
Reino Unido pelos correspondentes emitidos 
da EU.

Um novo enquadramento regulamentar melhora as oportunidades de 
remuneração por via do licenciamento e proteção de conteúdo protegido por 
direitos de autor.

Em 2019, a Comissão Europeia adotou a Diretiva sobre Direitos de Autor no Mercado Único Digital, 
reforçando a necessidade de as plataformas desenvolverem maiores esforços para prevenir as 
violações de direitos de autor pessoal (artº 17) e garantir que os autores e intérpretes recebam 
informações adequadas e proporcionais remuneração pela exploração das suas obras (artº 18 a 23).

No âmbito do apoio à promoção 
e  internacionalização das empresas 
portuguesas, A AICEP Portugal Global 
disponibilizou o Guia de Apoio às Indústrias 
Culturais e Criativas (2020) com o objetivo de 
dotar as associações, empresas, agentes e 
pro ssionais destes sectores, com informação 
sucinta sobre programas e mecanismos de 
apoio disponíveis. 

GUIA DE APOIO ÀS INDÚSTRIAS  
CULTURAIS E CRIATIVA
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