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[ tema de capa ]

CésaR aRaújo

A independência da linha editorial e a sustentabilidade, no presente e no futuro, estão entre as grandes prioridades para a 
próxima etapa do Jornal Têxtil. César Araújo, presidente da direção da ANIVEC, que desde julho de 2015 é a principal acio-
nista do CENIT, destaca a importância deste projeto editorial na abertura e na promoção das empresas do sector e garante 
que o objetivo da associação é acentuar a dinâmica atual e criar condições para que, tal como nos últimos 18 anos, o Jornal 
Têxtil continue a cumprir a sua missão.

O Jornal Têxtil faz 18 anos. Enquanto in-
dustrial do sector do vestuário, que im-
portância reconhece a este órgão de co-
municação? 
O Jornal têxtil, pela sua competência e inde-
pendência, foi conquistando a confiança dos 
empresários e de toda a indústria, do têxtil ao 
vestuário. Na minha opinião, o principal ativo 
do Jornal têxtil é a sua credibilidade e o prestí-
gio que ganhou nos seus 18 anos de atividade. 
É daqui que resulta a sua importância, porque 
todas as empresas gostam de colaborar com o 
Jornal têxtil. 
 
Em que medida beneficia a Indústria Têx-
til e Vestuário da existência de um órgão 
de comunicação como o Jornal Têxtil? 
a dimensão do sector têxtil e do sector do 
vestuário só por si justifica a existência de um 
jornal sectorial. No seio de sectores com es-
ta dimensão, o Jornal têxtil contribui para a 
divulgação de informação de qualidade, para 
o destaque das melhores práticas, para a pro-
moção da excelência e para a projeção de uma 
imagem de qualidade e mais correta sobre es-
tes sectores em toda a envolvente, desde for-
necedores, clientes, sistema financeiro, Esta-
do, regiões até à população em geral.

Na sua opinião, que papel cabe hoje ao 
Jornal Têxtil nas suas missões de infor-
mar e de promover, que por vezes podem 
chocar entre si? 
Na minha opinião, o Jornal têxtil tem conse-

guido conciliar bem a missão de informar e a 
missão de promover o sector têxtil e o sector 
do vestuário. a linha editorial do Jornal têxtil 
coloca como objetivo a divulgação do que de 
mais importante se passa nos sectores e em 
torno destes, sempre na perspetiva positiva, 
mas também realista. Para informar o sector 
não é necessário sublinhar os aspetos negati-
vos dos sectores ou das empresas. É claro que 
se poderia enveredar por esse caminho do 
negativismo e do empolamento dos falhan-
ços, e até poderia ter algum sucesso comer-
cial, mas com isso não estaríamos a cumprir a 
nossa missão e a responder às exigências das 
empresas que investem, que acreditam e que 
querem uma indústria cada vez mais compe-
titiva e desenvolvida.
 
Na qualidade de presidente de uma as-
sociação da indústria, como vê a rela-
ção entre as empresas de vestuário e os 
meios de comunicação?
É uma relação que se tem desenvolvido de 
forma muito positiva. Felizmente temos tido 
muitas notícias de destaque sobre empresas 
do nosso sector nos principais meios de co-
municação nacional. Mas também temos que 
reconhecer que, no passado, o nosso sector 
era muito fechado e olhava com desconfian-
ça para um relacionamento mais aberto com 
a comunicação social. Foi uma reação natu-
ral perante uma comunicação social que era 
agressiva e injusta com os nossos sectores. 
a nossa indústria fechou-se para se proteger. 

também aqui julgo que o Jornal têxtil teve 
um papel importante, porque apresentou uma 
nova imagem da nossa indústria.

Desde julho de 2015, o CENIT é detido pe-
la ANIVEC. Que mudanças advêm dessa 
alteração de acionistas para a linha edi-
torial do Jornal Têxtil?
Nenhuma! O Jornal têxtil continuará a ter 
uma equipa de direção e de redação que é in-
dependente, que escolhe as notícias, as em-
presas, as questões que entender no quadro 
de uma linha editorial que pretende difundir 
informação de qualidade e promover os sec-
tores do têxtil e do vestuário.
a preocupação da aNiVEC tem sido acen-
tuar a dinâmica do 
Jornal têxtil e criar 
condições de base 
para que o Jornal 
têxtil possa estar 
sempre a melhorar 
e a cumprir a sua missão.
 
E para os restantes meios de comunica-
ção do CENIT, nomeadamente o portal 
PortugalTextil.com?
Os princípios que orientam o webportal de notí-
cias portugaltextil.com são os mesmos do Jor-
nal têxtil e pretendemos que se mantenham.
tenho uma experiência profissional de viver 
18 meses em londres e, por isso, sei valori-
zar bem o valor das notícias do portugaltextil.
com porque era a minha fonte de informação 

sobre o pulsar do dia a dia dos nossos sectores 
em Portugal. 

Quais os projetos da ANIVEC para o Jor-
nal Têxtil no futuro próximo?
Enquanto presidente da aNiVEC, que é a 
acionista do CENit, detentor do Jornal têxtil, 
a minha maior preocupação é assegurar que 
o Jornal têxtil tenha um presente e futuro, 
seguro e promissor, que honre o trabalho e o 
empenho dos vários empresários que no pas-
sado também tiveram as mesmas responsa-
bilidades associativas de orientação do Jornal 
têxtil que eu agora tenho. 
Não estive na fundação do Jornal têxtil, mas 
em julho deste ano, quando a aNiVEC ficou 
com a incumbência de continuar a assegurar 
a gestão do Jornal têxtil, tive uma conversa 
com um dos grandes industriais têxteis, que 
foi um dos seus fundadores, e percebi a im-
portância e o simbolismo que o Jornal têxtil 
carrega e a paixão com que foi criado. 

E para o CEnIT, em geral?
Será sempre um ponto de reunião e união de 
todos os que quiserem colaborar em prol dos 
nossos sectores. Foi com este propósito que 
o CENit foi fundado e pretendemos que se 
mantenha. 
Esta direção da aNiVEC é avessa ao indivi-
dualismo e à mentalidade pequenina da divi-
são. É sempre importante sublinhar que a raiz 
da aNiVEC é de 1826. Na aNiVEC e no CE-
Nit vamos trabalhar com todos os que quise-
rem a nossa colaboração.

«O principal ativo do Jornal 
Têxtil é a sua credibilidade»

ManuEl TEIxEIRa

«O aparecimento do Jornal 
Têxtil teve um enorme impacto»
Em 1997, a indústria têxtil e vestuário ganhou uma voz, com a primeira edição do 
Jornal Têxtil a abrir as portas das empresas dos sectores à comunicação social. 
Um percurso retraçado numa exposição organizada pelo CENIT que, apropriada-
mente, celebra a maioridade deste jornal por entre os fios que servem de base à 
indústria e os coordenados dos principais designers nacionais. Diretor do Jornal 
Têxtil desde o número zero, Manuel Teixeira aproveitou este cenário para fazer o 
balanço destes 18 anos, onde destaca os momentos e as pessoas que marcaram, 
indubitavelmente, o percurso da publicação e, consequentemente, da própria in-
dústria têxtil e vestuário.

Como surgiu a ideia de fundar o Jornal 
Têxtil, em 1997?
a ideia surgiu dentro da equipa do Cenestap, que 
foi a entidade responsável pela criação e lança-
mento do Jornal têxtil. Era uma equipa muito 
jovem, com um elevado grau de formação e que 
já nessa altura produzia muita informação, so-
bretudo estudos e relatórios, sobre os sectores 
têxtil e vestuário em Portugal e no mundo, para 
algumas empresas da nossa indústria e para or-
ganismos do Ministério da Economia. 
Nesta fase de discussão e aprovação da ideia 
e de lançamento das primeiras decisões foi 
crucial, mesmo decisivo, o envolvimento de 
dois empresários que eram, à data, presiden-
te e administrador do Cenestap, Gaspar Sousa 
Coutinho e José alexandre Oliveira. tiveram 
a visão e a ousadia de assumirem as responsa-
bilidades de um projeto verdadeiramente ino-
vador e unificador, que não estava isento de 
riscos e críticas de vários quadrantes.

Que objetivos presidiram à sua criação? 
O projeto de lançamento do Jornal têxtil tinha 
vários objetivos, mas destaco a necessidade de 
levarmos informação de qualidade e atual até às 
empresas e a vontade de mostrarmos a todo o 
país que a nossa indústria era competitiva à es-
cala mundial e nada tinha que ver com a imagem 
distorcida que era difundida pelas campanhas 
negativas que enchiam as páginas da imprensa.

Que importância teve, na altura, o surgi-
mento deste órgão de comunicação para 
a indústria têxtil e vestuário? 
O aparecimento do Jornal têxtil teve um 
enorme impacto nos sectores têxtil e vestuá-
rio. a adesão das empresas foi fantástica, em 
poucas semanas tivemos mais de 1.000 em-
presas a subscreverem a assinatura anual do 
jornal. a participação ativa das empresas nas 
notícias, com envio de novidades ou na res-
posta às nossas questões, é que demorou um 
pouco mais. tivemos que fazer um caminho 
de credibilização do jornal e de conquista da 
confiança das empresas.
agora é muito mais fácil, as empresas rece-
bem e atendem a nossa equipa sempre com 
um enorme interesse e disponibilidade. 
 
O Jornal Têxtil tem já uma história de 18 
anos. Quais os momentos que destacaria 
deste longo percurso?
Foram muitos os momentos altos ao lon-
go dos 18 anos de atividade do Jornal têxtil. 
Mas destaco o momento do lançamento, em 
1997. Não foi uma etapa fácil, mas foi muito 
entusiasmante porque era um projeto verda-
deiramente novo e de rutura com uma ima-

gem mais “cinzenta” da nossa indústria. Exi-
giu muita negociação institucional e política. 
Para mim, pessoalmente, também foi um 
momento marcante porque era relativamente 
novo, tinha 28 anos, e tinha sido nomeado di-
retor-geral do Cenestap apenas um ano antes.
Destaco ainda um outro momento, no final de 
2006, quando as duas maiores associações 
sectoriais, a atP e a aNiVEC, através dos 
seus presidentes, Paulo Nunes de almeida 
e Orlando lopes da Cunha, respetivamente, 
anunciaram a criação do CENit e assegura-
ram a continuação do Jornal têxtil.

Na sua perspetiva, o que mudou na rela-
ção das empresas do sector com a comu-
nicação social nestas quase duas décadas? 
a relação do sector têxtil e do sector do ves-
tuário com a comunicação social mudou mui-
to. tinha que mudar! Mas 18 anos também é 
muito tempo. Há 18 anos atrás os nossos sec-
tores eram muito maltratados pela imprensa 
e, do nosso lado, também não existiam mui-
tas empresas e associações que soubessem 
comunicar com os jornalistas.
O Jornal têxtil contribuiu muito para quebrar 
a barreira entre estas duas realidades. Muitas 
vezes, o Jornal têxtil, e mais tarde o portugal-
textil.com, passou a ser a principal fonte de 
informação sobre estas indústrias para a co-
municação social nacional e estrangeira.
O Jornal têxtil também foi, muitas vezes, a 
primeira experiência das empresas com um 
órgão de comunicação social.

Quais são as principais forças do Jornal 
Têxtil?
Sobretudo uma, a credibilidade.

Que missão tem hoje o Jornal Têxtil?
Muitos dos objetivos iniciais que estiveram na 
base da decisão do lançamento do Jornal têx-
til mantêm-se. O que mudou foi a sua hierar-
quização e prioridade. O enfoque agora é mais 
trabalhar a informação para a qualificação das 
nossas empresas e sectores com a promoção da 
inovação e da excelência aplicada, ou aplicável. 
Já ninguém discute a importância do sector têx-
til e do sector do vestuário para a economia na-
cional e o papel que ambos podem ter no desen-
volvimento económico e social do país.

Quais são as metas estratégicas delinea-
das para o futuro do Jornal Têxtil?
Continuar a cumprir a sua missão de ser um ele-
mento ativo no desenvolvimento do sector têxtil 
e do sector do vestuário em Portugal, com re-
curso à matéria-prima “informação” e à capa-
cidade de fazer chegar as notícias às empresas.

«percebi a importância e o simbolismo que 
o Jornal Têxtil carrega e a paixão com que 
foi criado»


