
 
 

                   

 

PARCERIA ENTRE ASSOMAC E UITIC 
 

A SINERGIA ENTRE AS DUAS INSTITUIÇÕES NA FEIRA SIMAC TANNING TECH DE 
SETEMBRO E NO CONGRESSO TÉCNICO INTERNACIONAL DE CALÇADODA UITIC DE 

2023 
 

Milão, 29 de junho de 2022. Foi anunciado hoje uma prestigiosa parceria entre a 
ASSOMAC e a UITIC durante a conferência de imprensa celebrada em Milão na sede da 
Assolombarda, com um grande número de participantes. 
 
O primeiro passo desta parceria entre a Associação Nacional de Fabricantes Italianos 
de Tecnologia para Calçado, Marroquinaria e Curtumes – que desde 1982 é o 
principal fornecedor da melhor tecnologia para a fabricação, com uma presença 
consolidada em cerca de 100 países, com 130 empresas italianas associadas e uma 
missão “orientada à exportação” – e a União Internacional de Técnicos da Indústria 
do Calçado – UITIC, fundada em 1972, com membros em 27 países, e cujo objetivo é 
desenvolver e promover os conhecimentos técnicos da indústria do calçado, 
principalmente graças à organização do Congresso Internacional – se materializará com 
a presença e participação conjunta na feira internacional “Simac Tanning Tech”, que se 
realizará entre 20 e 22 de setembro na Fiera Milano Rho. 
 
Se o cenário internacional nos obrigou a rever a própria essência dos eventos, a SIMAC 
TANNING TECH, não foi apanhada desprevenida e redefiniu o seu modelo de organização e 
de oferta, com um enfoque cada vez mais estratégico, transformando-se numa rede 
internacional de contactos, cujos elementos são fundamentais para o setor e para os seus 
protagonistas” declarou Maria Vittoria Brustia, Presidente da ASSOMAC SERVIZI – 
organizador da Simac Tanning Tech – descrevendo as atividades previstas para a 
próxima edição da feira. 
 
Desde o lançamento da “plataforma informativa” de Simac Tanning Tech 
(news.simactanningtech.it), até aos importantes painéis de oradores que se unirão 



 
 

                   

 

através das suas intervenções nas conferências e debates a realizar nos pavilhões da 
Feira, passando pelo papel fundamental dos parceiros associados como a Agência ITIA, 
que permitirá que a Simac Tanning Tech receba delegações comerciais procedentes de 
todo o mundo, e SPS Itália, com o “cantinho da inovação” para o co-design dedicado às 
tecnologias facilitadoras da indústria 4.0 dos setores; parcerias que ajudaram a Simac 
Tanning Tech a crescer rapidamente. Tudo se baseia em duas palavras-chave principais: 
Rede, que é essencial para tornar a Feira uma comunidade, e Colaboração entre todos 
os stakeholders, para fazer da Simac Tanning Tech a plataforma tecnológica da fileira da 
moda. 
 
"O evento de setembro, será um passo natural para a UITIC, que encontrará sua primeira 
expressão e, sobretudo, um palco adequado para promover o objetivo que nos une: difundir 
e criar um sistema aberto e compartilhado para apoiar estas instituições únicas no seu 
crescimento, com uma função simultaneamente competitiva e colaborativa", concluiu Maria 
Vittoria Brustia. 
 
A Simac Tanning Tech não é o único objetivo desta parceria; a Assomac e a UITIC 
também colaborarão na realização do XXI Congresso Internacional de Calçado”, a 
Convenção Mundial de Tecnologia do Calçado a ser realizada em 2023, entre Milão e 
Vigevano. 
 
Yves Morin, Presidente da UITIC, explicou a longa herança, as experiências e as 
ligações criadas e desenvolvidas com as atividades da e as razões que levaram à sinergia 
entre o Congresso Mundial e o Simac Tanning Tech: 
"Os membros da UITIC estão encantados por unir forças com um parceiro italiano tão 
prestigiado como a ASSOMAC para a organização do 21º Congresso Internacional de 
Calçados da UITIC. 
Escolhemos sempre o melhor parceiro para a organização dos nossos congressos: em 2013, 
na China, foi a CLIA (China Leather Industry Association); em 2016 na Índia, o CLE (Council for 
Leather Exports); em 2018, em Portugal, a APPICAPS (Associação Portuguesa de Fabricantes 
de Calçado e Artigos de Pele)" - disse o Sr. Morin. 



 
 

                   

 

“Nosso Comité Executivo está muito entusiasmado com a ideia de organizar o XXIº Congresso 
Internacional de Calçado UITIC, em Itália, um país que é uma referência indiscutível em 
termos de inovação e tecnologia para a indústria de calçado e curtumes.” 
"Não poderíamos desejar um destino melhor do que a Itália para o reinício dos nossos 
congressos UITIC." Este XXIº Congresso Internacional de Calçado UITIC será um evento 
marcante devido à sua organização simultânea com a famosa exposição "Simac Tanning 
Tech". 
Estamos a colocar especial energia na preparação deste XXIº Congresso que também nos 
permitirá celebrar os 50 anos da UITIC. 
Será muito emocionante voltarmos a encontrar-nos novamente no nosso XXIº Congresso 
UITIC após 5 anos de ausência. Além disso, não estamos na Itália desde 1999 desde o nosso 
XIIIº Congresso em Fermo e nosso VIº Congresso em Milão, em 1983!" 
 
E Sergio Dulio, membro do Comité Executivo da UITIC e do grupo de trabalho italiano 
de UITIC, apresentou as novidades da proposta do programa e explicou o tema central 
do “XXIº Congresso Internacional UITIC em Milão e Vigevano”. 
No Congresso UITIC de 2023 queremos expor o mundo do calçado com todas as evoluções e 
tendências tecnológicas mais importantes que podem afetar a forma como os sapatos são 
desenhados e fabricados. Preparámos um programa de conferências que abrange todos os 
temas relevantes desde a sustentabilidade à transformação digital, à logística e cadeias de 
abastecimento, com especial enfoque no capital humano de amanhã; um programa que é 
ainda reforçado pela contribuição de palestrantes chave e que terá um programa prévio às 
conferências que combinará visitas a fábrica com passeios “inspiradores”. Será uma ocasião 
imperdível para se reconectar e se atualizar. – afirmou Sérgio Dulio. 
 
Veronica Squinzi, vice-presidente de internacionalização e assuntos europeus da 
Assolombarda, destacou como a Região da Lombardia se confirma como a “referência” 
de internacionalização do sistema de fabricação mais amplo e enfatizou como “o 
trabalho em equipa” dentro do Sistema Associativo, em áreas de grande valor como a 
internacionalização, pode trazer resultados brilhantes. 



 
 

                   

 

“Apesar das incertezas e riscos que o mercado vive, com os desafios que o cenário 
internacional nos apresenta, as empresas dos nossos territórios têm o que é preciso para 
enfrentar o difícil contexto atual e, quando necessário, reposicionar-se em novos mercados” 
- afirmou Veronica Squinzi, - “é um fato importante que 12% das exportações nacionais são 
feitas nas províncias de Milão, Lodi, Monza Brianza e Pavia, os territórios de Assolombarda. 
Isso representou 64 mil milhões de euros em 2021. 
As fileiras da Mecânica, Metalurgia e Moda são os setores impulsionadores da fabricação a 
nível nacional e essas cadeias de abastecimento demonstrama  nossa força e a capacidade 
das empresas italianas de penetrar nos mercados estrangeiros, onde as empresas da 
Lombardia representam o topo de nossa presença global ". 
 
Roberto Luongo, Diretor Geral da Agência ITA, sublinhou durante a conferência de 
imprensa, que: “a relação do ICE com a Assomac é uma relação consolidada. Há anos, 
que a Agência tem o prazer de contribuir para o sucesso da Simac Tanning Tech, a mais 
importante feira internacional de tecnologia para calçado e curtumes, e a única feira 
com equipamentos “em ação”. Como na edição passada, a Agência ITA está planeando 
iniciativas de comunicação e trará a Itália uma grande delegação com mais de 100 
parceiros comerciais e jornalistas de 19 países considerados estratégicos para a 
indústria. Um Setor que no primeiro trimestre de 2022, registou um crescimento de 8,7% 
em relação ao mesmo período. de 2021. 
Desta forma, a ICE está empenhada em apoiar a feira a tornar-se uma mostra altamente 
qualificada da tecnologia “made in Italy”, numa sinergia de colaboração público-privada, 
que é fundamental para acolher e gerir o Congresso Mundial do Calçado em Itália, 
previsto para setembro de 2023". 
 
Damos as boas-vindas a todos para a Simac Tanning Tech, de 20 a 22 de setembro de 
2022, na Fiera Milano Rho, e estejam preparados para os eventos que antecipam o XXIº 
Congresso Internacional da UITIC! 
 
Assomac 
https://assomac.it/en/  



 
 

                   

 

A Associação Nacional de Fabricantes de Tecnologias para Calçado, Marroquinaria e 
Curtumes, no âmbito da Confindustria, representa os fabricantes italianos de máquinas 
para calçado e curtumes, protegendo os interesses das empresas associadas e 
promovendo as suas atividades a nível nacional e internacional. O principal objetivo da 
Associação é a elaboração de políticas setoriais capazes de enriquecer e desenvolver o 
know-how italiano, promovendo as empresas associadas. 
 
 
Simac Tanning Tech 
https://www.simactanningtech.it/fairs/en/  
A Simac Tanning Tech é o evento internacional com a oferta mais qualificada de 
máquinas e tecnologias para as indústrias de calçado, marroquinaria e curtumes, que 
acontece em Milão, paralelamente à Lineapelle. 
São muitos os serviços dedicados exclusivamente ao visitante, permitindo maior fruição 
da gama de produtos, facilidade nos movimentos, melhor planeamento da estadia 
durante a feira e uma maior oferta de entretenimento na cidade. 
O evento, reservado aos operadores do setor, será realizado de 20 a 22 de setembro de 
2022 na Milano Fiera Rho. 
 
 
Simac Tanning Tech 
https://www.simactanningtech.it/fairs/en/ 
Simac Tanning Tech is the international event with the most qualified offer of machinery 
and technologies for the footwear, leather goods and tanning industries, which takes 
place in Milan, concurrently with Lineapelle. 
There are many services dedicated exclusively to the visitor, allowing greater enjoyment 
range of merchandise, ease in the movements, better planning of the stay during the 
exhibition and a wider range of entertainment in the city. 
The event, reserved for the sector operators, will be held from 20 to 22 September 2022 
at Milano Fiera Rho. 
 



 
 

                   

 

UITIC 
https://www.uitic.org  
A União Internacional dos Técnicos da Indústria do Calçado (UITIC), criada em 1972, é 
uma organização que visa desenvolver o conhecimento técnico na indústria do calçado, 
nomeadamente organizando regularmente conferências internacionais e tomando a 
iniciativa de estabelecer intercâmbios de informação entre seus membros, 
principalmente na área de tecnologia. 
A principal atividade da UITIC é organizar o mais prestigiado encontro de especialistas 
do mundo, o "Congresso Internacional de Calçado UITIC". Este evento aborda os mais 
recentes problemáticas técnicas ou de inovação na indústria do calçado. Visitas a 
fábricas de calçado e indústrias relacionadas são organizadas antes do Congresso. 
São membros da UITIC associações de técnicos de calçado, centros de investigação e 
centros tecnológicos, associações e empresas privadas provenientes de 27 países. 
 
 

Para mais informações: ASSOMAC Press Office 
press@assomac.it  
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