Designação do projeto | Fast Fashion de Vestuário Português para Boutiques de Luxo Mundiais
Código do Projeto | CENTRO-02-0853-FEDER-043112
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Centro
Entidade beneficiária | SÉCULO XXI FASHION TRADING LDA
Data de aprovação | 26/04/2019
Data de início | 13/10/2018
Data de conclusão | 12/10/2020
Custo total elegível | 1.260.070,76 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 693.038,92 EUR
Síntese do Projeto:
O projeto, designado por “Fast Fashion de Vestuário Português para Boutiques de Luxo Mundiais”,
visa alargar a cadeia de valor a elos de confeção, até então subcontratados, bem como elevar
a sua capacidade e rapidez de resposta, flexibilidade e competitividade, para melhor responder
aos novos desafios da indústria têxtil e do vestuário, obtendo um posicionamento diferenciador
pelo fabrico de pequenas coleções semanais altamente personalizadas (fast fashion),
comercializadas por e-commerce e endereçadas a boutiques de luxo. Para o efeito, a empresa
já adquiriu, em 2018, um terreno de cariz produtivo, onde existe uma unidade fabril outrora
dedicada à cerâmica, para onde a Século XXI mudará a sua sede. Esta nova unidade de
produção será alvo de obras de remodelação, por forma a adequá-la à confeção eficiente e
otimizada de vestuário de alto valor acrescentado, obter condições ideais de produção para
maximizar o rigor e a qualidade, mas também estabelecer condições de eficiência energética e
ambiental, com o intuito de elevar a capacidade de resposta na atuação junto de mercados
externos de elevado potencial. Com este projeto, o beneficiário perspetiva a criação de 6
postos de trabalho e um volume de negócios (em 2022) de cerca de 11,3 milhões de euros, com
o mercado externo a absorver cerca de 35% daquele valor, destacando-se a Espanha, a Itália, a
França e a Federação da Rússia, em termos de representatividade dos 11 mercados-alvo
internacionais.

