
  

  

Designação do Projeto | MARITA MORENO slow fashion  

Código do projeto | NORTE-02-0651-FEDER-018859  

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME  

Região de intervenção | Norte  

Entidade beneficiária | MARITA SETAS, UNIPESSOAL, LDA  

  

Data de aprovação | 13-09-2016  

Data de início | 01-10-2016  

Data de conclusão | 30-09-2018  

Custo total elegível | 87.729,30€  

Apoio financeiro da UE – FEDER | 65.796,98€  

  

Descrição do projeto | Projeto EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO  

A criação da empresa objeto deste projeto de empreendedorismo deu oportunidade à sua fundadora de 

reunir os seus conhecimentos em design, artesanato, arte e moda, ao criar a marca de moda Marita 

Moreno (vestuário/acessórios/calçado).  

O projeto possui foco na marca própria, Marita Moreno, que proporciona articulação entre a vertente 

criativa e de design, com o cunho da designer e criadora Marita Ferro, e a base industrial e tecnológica 

das indústrias de vestuário, acessórios e calçado em que atua, criando condições para um posicionamento 

de relevo da fileira da moda e para a crescente valorização e diferenciação das Indústrias Culturais e 

Criativas da região Norte e do país.  

  

 

 



  

Objetivos/Resultados esperados   

 Desenvolver a marca Marita Moreno que espelhe a qualidade premium dos produtos criados e 

produzidos em Portugal e posicionar-se em mercados sofisticados e de elevado rendimento disponível  

 Promoção e reconhecimento da marca de moda Marita Moreno nos mercados nacional e 

internacional   

 Criação de produtos de moda construídos a partir da cultura e do património português, com 

design contemporâneo e com selo “Portugal sou eu” e “Made in Portugal”  

 Promover a competitividade e sustentabilidade da empresa no mercado global  

 

  

Media  

 

  
http://lifestyle.publico.pt/noticias/372152_a-escultura-ajuda-marita-moreno-a-desenhar-sapatos  
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http://lifestyle.sapo.pt/vida-e-carreira/em-foco/artigos/a-designer-portuguesa-que-trocou-a-escultura-pela-criacao-de-sapatos-vegan?artigo-

completo=sim  

 

 

 

https://www.portugaltextil.com/marita-moreno-a-conquista-do-mundo/ 
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https://www.roof-magazine.com/en/post/marita-moreno-en 
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http://portugalshoes.com/portuguese-shoe-brands-you-should-know/ 
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Participação da Diretora Executiva, Marita Setas Ferro, na Fashion Revolution UBI – Março, 2017 



  

 

Participação da Diretora Executiva, Marita Setas Ferro, na Fashion Revolution UBI  



  

 

 

Participação da Diretora Executiva, Marita Setas Ferro, no Seminários Design de Moda, na Universidade do Minho – Maio 2017. 

  



  

  

Trends Magazine - http://trends-mag.com/  
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Revista Design Magazine – http://revistadesignmagazine.com/ 
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Entrevistas  

  

https://www.maritamoreno.com/videos  
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