
                                                                                     
 

 
Intergrupo da Indústria e EURATEX promovem evento sobre os desafios do 
setor têxtil, responsável por 60 mil milhões de euros de exportações da UE 
 
Bruxelas, 04-06-2021                                                             
 
A eurodeputada do PSD Maria da Graça Carvalho, copresidente do intergrupo 
Investimentos Sustentáveis de Longo Prazo e Competitividade da Indústria 
Europeia, foi a anfitriã de um webinar dedicado ao têxtil, coorganizado com a 
associação representativa do setor, a EURATEX. 
 
Na sua intervenção, nesta quinta-feira, Maria da Graça Carvalho começou por referir 
que este setor, “historicamente um daqueles em que a Europa se tem destacado” 
perante outros continentes, foi “reconhecido pela Comissão Europeia como um dos 
14 ecossistemas de importância critica na União Europeia, na Estratégia Industrial 
Europeia” apresentada pelo comissário Thierry Breton.  
 
Para isso, recordou, muito contribuiu o enorme peso desta indústria na economia 
europeia. “O setor da indústria têxtil e do vestuário inclui cerca de 160.000 
empresas na UE (das quais 90% são pequenas empresas), empregando 1,5 
milhões de pessoas e gerando um volume de negócios de quase €162 mil milhões. 
O setor gera € 60 mil milhões de receitas anuais de exportação para a EU”, 
enumerou. 
 
Mas apesar da sua força, acrescentou, este “é também um setor que foi 
particularmente atingido pela pandemia e que agora terá de se ajustar a uma nova 
dinâmica do mercado”. Além disso, lembrou, “é um setor que, de acordo com a nova 
estratégia de crescimento europeia terá de se transformar, para se tornar mais 
verde e mais digital”. 
 
O intergrupo Investimentos Sustentáveis de Longo Prazo e Competitividade da 
Indústria Europeia, copresidido por Maria da Graça Carvalho e pelos deputados 
europeus Dominique Riquet e Simona Bonafé, tem como principal objetivo promover 
o debate de ideias e a busca comum de soluções entre as diferentes partes 
interessadas destes setores e os decisores políticos. Desde outubro de 2020, e 
apesar das restrições ditadas pela pandemia de COVID-19, o Intergrupo organizou 
já diversos eventos online.  
 
 
 


