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AEPF DESAFIA EMPRESAS 
DO MOBILIÁRIO E VESTUÁRIO
O projeto M&V: Desafio à Competitividade, pro-
movido pela AEPF, visa incrementar competên-
cias empresariais, contribuindo para a qualifica-
ção de estratégias, aumentando a produtividade 
e impulsionando a inovação e cooperação. 
O projeto é dirigido às empresas dos setores do 
mobiliário e vestuário dos concelhos de Paços 
de Ferreira, Paredes e Lousada. 

Paços de Ferreira       Paredes      Lousada

aepf.pt/mv-desafio-a-competitividade/
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No âmbito do Projeto M&V: Desafio à Competitividade a AEPF cria 
o Boletim Informativo Setorial, uma ferramenta de apoio à gestão 
com o objetivo de informar e divulgar temas com interesse para 
mobilizar o tecido empresarial e valorizar a imagem da atividade 
regional e do seu potencial. O acesso a informação relevante é 
fundamental para apoiar as empresas em estratégias de cresci-
mento sustentado e competitivo.
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O projeto M&V: Desafio à Compe-
titividade é dirigido às empresas 
dos setores do mobiliário e ves-
tuário dos concelhos de Paços de 
Ferreira, Lousada e Paredes. Este 
projeto conta com o apoio institu-
cional e financeiro da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte, através dos fun-
dos do Portugal 2020 e tem como 
parceiros o Centro de Estudos Or-
ganizacionais e Sociais do ISCAP, a 
Telheiro & Gonçalves, a Moveltex, 
a Câmara Municipal de Paços de 
Ferreira, a Pámesa e a Noquinet. 
O projeto visa incrementar as com-
petências empresariais, aumentar 

a produtividade, impulsionar a 
inovação e cooperação e potenciar 
a competitividade das empresas 
no mercado. Estamos convictos 
de que iremos criar os instrumen-
tos de suporte necessários para a 
capacitação das empresas partici-
pantes, estimulando a competitivi-
dade das mesmas e fomentando o 
desenvolvimento regional susten-
tado. Cumulativamente, o projeto 
pretende contribuir para a cluste-
rização territorial, fomentando a 
inovação organizacional e do mar-
keting, com efeitos de fertilização 
cruzada a outras áreas geográficas 
a Norte e a outros setores (turis-

mo e hotelaria, por exemplo), pela 
promoção da interação com as in-
dústrias criativas e as entidades 
do sistema científico-tecnológico 
(SCT), que têm elevado potencial 
de criação de valor.
Para o  Diretor Executivo da AEPF, 
João Pedro Begonha, “a execução 
deste projetos é de grande rele-
vância para esta região empresa-
rial dinâmica, exportadora e com 
uma enorme capacidade de res-
posta a pedidos de encomendas 
dos quatro cantos do Mundo”.
O projeto foi apresentado em abril 
passado, e encontra-se na fase de 
desenvolvimento. 

Já está em execução o projeto M&V: Desafio à Competitivi-
dade, enquadrado no  Sistema de Apoio às Ações Coletivas, 
com investimentos na ordem dos 500 mil euros. Mas o que 
está por detrás deste projeto e quais as vantagens para as 
empresas da região?

Foram muitos os 
empresários que 
quiseram assistir 

à apresentação do 
projeto que acon-

teceu no Parque de 
Exposições Capital 

do Móvel

O QUE É O DESAFIO À COMPETIT IV IDADE?
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A aposta no 
made in Portugal
Em Paços de Ferreira existem cerca de duas centenas de empresas de cariz familiar, no se-

tor têxtil, que, como tantas outras, foram resistindo com perseverança às dificuldades. 

F
undada em 1990, a Con-
fecções TM escreveu a sua 
história assentando em 
valores como a qualidade 

e o know-how, trabalhando diaria-
mente para a valorização do made 
in Portugal. Apostando no seg-
mento de diferenciação, dedica-se 
à produção de camisas e blusas 

camiseiras, o lado mais visível da 
capacidade e do valor acrescenta-
do de um setor, com uma relação 
comercial de prestígio e que tra-
balha com designers e marcas de 
luxo. 
Em Paços de Ferreira existem cerca 
de duas centenas de empresas de 
cariz familiar, no setor têxtil, que, 

como tantas outras, foram resis-
tindo com perseverança às difi-
culdades. A Confecções TM não é 
exceção e, ao longo dos anos, tem 
apostado naquilo que diferencia 
Portugal dos restantes players no 
mercado. 
 “Na Indústria Têxtil e Vestuário, a 
concorrência é desleal e há falta 
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AS  NOSSAS EMPRESAS |  ENTREVISTA
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de regras por parte dos players 
que atuam no mercado. Por tudo 
isso, devemos ver os produtos de 
têxtil e vestuário made in Portugal 
como fonte de valor acrescentado 
e como um fator de diferenciação. 
Para dar a volta aos problemas 
deste setor é necessária a criação 
de sinergias para promover a com-
petitividade e para sermos valo-
rizados além-fronteiras”, defende 
Maria José Meireles, sócia-gerente 
da Confecções TM.
Maria José Meireles acredita que 
a valorização do made in Portugal 
vai permitir ao setor um cresci-
mento sustentado, repercutindo-
-se na capacidade da valorização 
do capital humano. A indústria 
têxtil emprega um elevado núme-
ro de mão-de-obra feminina, que 
carece de apoios e é necessária 
uma mudança estrutural.
“As nossas colaboradoras estão 
motivadas e têm altos níveis de 
responsabilização. Mas ao fim de 
oito horas diárias de trabalho ain-
da lhes esperam mais umas quan-
tas pela frente ao chegar a casa. 
Deveriam existir meios, a nível 

social, que permitissem a estas 
pessoas terem maior qualidade de 
vida, pois os salários que se pra-
ticam não cobrem as necessida-
des. E os salários não vão mudar 
enquanto, lá fora, não perceberem 
que o nosso produto tem valor e 
enquanto não estiverem dispostos 
a pagar por aquilo que vale a nossa 
produção”, justifica a empresária. 
Mas as dificuldades não ficam por 
aí. Após a crise financeira, os ci-

clos e produção passam por maior 
dificuldade e as indústrias traba-
lham por picos sazonais e não os 
12 meses do ano. A procura não é 
equilibrada e há períodos de gran-
de demanda e outros com poucas 
encomendas. Por isso, Maria José 
Meireles acolhe positivamente to-
das as iniciativas que procurem 
aumentar a competitividade do 

setor, como é o caso do projeto “M 
& V: Desafio à Competitividade”, 
que está a ser desenvolvido pela 
Associação Empresarial de Paços 
de Ferreira. 
“O envolvimento da comunidade 
poderá ser uma alavanca para os 
esforços que já estão a ser feitos. 
Tudo do que prevê a notorieda-
de e a capacitação do setor é de 
louvar, porque a indústria têxtil e 
vestuário precisa de ser revitali-

zada e mais valorizada. E é bom 
saber que, em Paços de Ferreira, 
alguém olha para além dos mó-
veis”, adianta.
O futuro passa por tornar o made 
in Portugal uma marca reconhe-
cida e de valor acrescentado e o 
foco da Confecções TM é alavan-
car esta força no mercado inter-
nacional. 

CONFECÇÕES TM

Início de atividade: 1990

Segmento de diferenciação / private label de camisas

Mais de 50 colaboradores diretos e indiretos

Produção: mais de 90% para exportação 

Mercados em que atua: nacional e internacional

Devemos ver os produtos de 
têxtil e vestuário made in Portugal 
como fonte de valor acrescentado 
e como um fator de diferenciação
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AEPF quer desafi ar empresas 
do mobiliário e do têxtil

ESTUDO: OPÇÕES DE FUTURO 2020 -  TENDÊNCIAS E VISÃO PROSPETIVA

Arranca, em novembro, a recolha de 
informação empresarial através de 
um inquérito dirigido às empresas 
do mobiliário e do têxtil dos conce-
lhos de Paços de Ferreira, Paredes e 
Lousada. O inquérito será realizado 
presencialmente, com o apoio da 
Consultora Telheiro & Gonçalves e 
do Centro de Estudos Organizacio-
nais e Sociais do Politécnico do Por-
to (CEOS.PP) do Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração 
do Porto (ISCAP), parceiros da AEPF, 
e terá como objetivo a obtenção de 
dados sobre as condições passa-
das, atuais e futuras das empresas, 
sob a coordenação técnico-científi-
ca por parte de um investigador ou 
consultor sénior do ISCAP.
A informação recolhida será, de-
pois, utilizada para a definição de 
novos posicionamentos estratégi-
cos, culminando na realização de 
um estudo denominado “Opções 

de Futuro 2020 – Tendências e Visão 
Prospetiva”.
Este levantamento é também cru-
cial para o futuro do tecido em-
presarial, ao permitir a criação de 
um diretório fidedigno e atualizado 
que permita à AEPF melhor respon-
der às solicitações de empresários 
e investidores internacionais que 
procuram empresas da região. “Ao 
longo do ano, vão surgindo diver-

sas oportunidades de negócio para 
os nossos empresários que chegam 
através da AEPF. Com uma base de 
dados atualizada, será possível dar 
uma resposta mais efetiva a cada 
contacto, adequando a oferta à 
procura. É, por isso, necessário o 
envolvimento de todas as empre-
sas neste processo”, refere o Dire-
tor Executivo da AEPF, João Pedro 
Begonha.
Filipa Belo, gestora do projeto, de-
fende ainda que o inquérito é um 

primeiro passo para a criação de 
um diretório de boas práticas de 
cooperação e coopetição empresa-
rial, de forma a se poderem alavan-
car sinergias em ambos os setores. 
“Os setores do mobiliário e do têx-
til são muito representativos nesta 
área geográfica e é necessário fa-
zermos um trabalho de campo que 
vai ser útil para a capacitação e 
notoriedade de ambos os setores” 

acrescenta. 
Após a primeira fase de inquéritos, 
realizar-se-á a primeira de duas 
oficinas dirigidas aos empresários 
- M&V – Variedade relacionada: 
porquê sinergias? -, cujo objetivo é 
debater a forma como as empresas 
se dirigem aos mercados e as si-
nergias que podem estabelecer. 
O projeto M&V espera o envolvi-
mento de todos os empresários, 
no sentido de alavancar a inovação 
colaborativa.
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Diretório de boas práticas

Novidades brevemente!

Um evento provocador para desafiar o tecido empresarial do mobiliário 
e do têxtil a enfrentar, em conjunto, a inovação pelo design e o marke-
ting como fatores de competitividade. 
Esta iniciativa permitirá desenvolver o espírito de coopeação entre as 
áreas criativas e tecnológicas das empresas e entre as próprias em-
presas de setores diferentes, adotando uma perspetiva de inovação 
colaborativa entre empresas, escolas e profissionais das indústrias 
criativas.

CONCURSO DE IDEIAS CRIAT IVAS M&V: COMBINAÇÕES IMPROVÁVEIS?

COOPERAÇÃO E COOPETIÇÃO EMPRESARIAL

INQUÉRITO ONLINE

Para a valorização da oferta regio-

nal é essencial adotar práticas es-

truturadas de cooperação e coope-

tição entre empresas e entidades 

contribuindo positivamente para 

o desenvolvimento de novos pro-

dutos e para a utilização de novos 

processos pela incorporação de co-

nhecimento.

No inquérito online, os resulta-

dos serão trabalhados garantindo 

a confidencialidade das respos-

tas, sendo os mesmos compila-

dos tendo em vista a caraterização 

Apresentará conteúdos que permitem estabelecer lógicas de complementariedade entre a 

inovação, a cooperação e a coopetição, considerando a sua importância para definir estra-

tégias de internacionalização que reflitam elevados níveis de fiabilidade da oferta, maturi-

dade empresarial e especialização inteligente na racionalização de recursos.

OFIC INA 

Vai realizar-se, brevemente, a primei-

ra de duas oficinas que contribuirá 

para estimular práticas e estabelecer 

pontes de cooperação e coopetição. 

M&V – Variedade relacionada: por-

quê sinergias? tem como objetivo 

debater a forma como as empresas 

se dirigem aos mercados, quais as 

sinergias que partilham com outras 

empresas e, simultaneamente, para 

partilha de experiências e ideias so-

bre iniciativas que podem ser reali-

zadas para aproveitar os recursos e 

ativos da região. 

da situação atual do setor e as 

suas carências face a processos 

de cooperação e coopetição. 

O Diretório terá uma versão em pa-

pel e uma versão digital, que estará 

disponível para consulta por todos 

os interessados.  




