


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 inte-
resse para mobilizar o tecido empresarial e valorizar a imagem 
da atividade regional e do seu potencial. O acesso à informação 
relevante é fundamental para apoiar as empresas em estratégias 
de crescimento sustentado e competitivo.
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3 EDITORIAL

 Um espaço económico em 
mutação,  de população jovem 
e com baixos níveis de esco-
lar idade:  Paços de Ferre i ra .

4 CRESCER COM 

SUSTENTABILIDADE

 Paços de Ferre i ra é o 15 º 
munic íp io com maior sa ldo 
comerc ia l  na balança das 
importações e exportações, 
onde mobi l iár io e têxt i l  têm 
as maiores representações. 

6 PROJETO CM – 

FEELING THE ESSENCE

 A AEPF estará presente nas 
fe i ras em Valencia ,  Estocolmo 
e Bruxelas este ano. 

8 UM CONCURSO PARA 

DESAFIAR AS MENTES 

CRIATIVAS

 “M&V: Combinações 
Improváveis” terá um prémio 
de 5000€  para o vencedor.
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Paços de Ferreira: economia em mutação

A atividade produtiva do Vale do Sousa 
concentra-se em três setores chave: Cal-
çado, Mobiliário e Vestuário. A indústria 
assume um papel estruturador da eco-
nomia regional, uma vez que a maioria 

da população economicamente ativa exerce a sua ati-
vidade profissional no setor secundário. Em Paços de 
Ferreira, a população economicamente ativa ligada ao 
setor secundário é predominante (55,6%), tendo no 
mobiliário sua maior importância para a promoção 
nacional e internacional, o que faz com que o concelho 
seja conhecido como a “Capital do Móvel”. Seguida-
mente, a atividade com maior preponderância é a do 
têxtil e vestuário. 
Paços de Ferreira é, atualmente, um espaço económico 
em mutação, devido à evidente estruturação das áreas 
de acolhimento empresarial – permitindo economias 
de aglomeração –, à crescente internacionalização das 
empresas e a investimentos relevantes e com direta re-
percussão no mercado de emprego.
Após a crise que afectou o mercado interno, as empre-
sas enfrentaram novos desafios ao nível da inovação do 
produto e sobretudo ao nível da internacionalização 
das suas marcas. Estamos perante empresas com im-
portantes défices na gestão e organização, com pouca 
propensão à inovação (resistência à mudança), estan-
do a sustentabilidade dessas empresas ameaçada por 
previsíveis e visíveis problemas de sucessão ao nível da 
própria estrutura familiar.
A clara especialização do Vale do Sousa provoca uma 
forte dependência da empregabilidade face à situação 
conjuntural de cada um dos setores, ficando a mão-de-
-obra disponível muito exposta a fatores externos. 
O concelho assistiu nas últimas décadas a um cresci-
mento económico de base industrial, sem uma corres-
pondência direta com níveis de educação e cultura. A 
baixa qualidade do emprego, o baixo grau de emprega-
bilidade, o risco acrescido de persistência e reprodução 
do desemprego estrutural são fatores que se associam 
aos acentuados défices de instrução-formação e aos 
numerosos casos de iliteracia (sobretudo tecnológica). 
Se por um lado, a população da região NUT III-Tâmega 
é mais jovem do que a média nacional, o que constitui 
uma potencialidade económica, por outro é reconheci-
da, no contexto nacional, como aquela em que a popu-
lação ativa se revela mais débil, devido principalmente 
aos baixos níveis de escolaridade. Observem-se os se-
guintes valores: 8% da população total (56.340 pessoas) 

não têm qualquer nível de escolaridade, 35,8% possuiu 
apenas o 1.º ciclo, 17,5% o 2.º ciclo, 16,7% o 3.º ciclo, 
12% com o Ensino Secundário e 7,1% com Ensino Su-
perior. Os baixos níveis de habilitação escolar podem 
justificar-se pela pouca valorização da escolarização/
formação e pela tradicional existência de oportunida-
des de emprego para a mão-de-obra disponível.
Apesar das dinâmicas positivas verificadas ao longo 
dos últimos anos em matéria de educação e formação, 
as dificuldades persistem na procura de qualificações 
por parte do mercado, que não valoriza o conhecimen-
to como uma componente essencial para a melhoria da 
competitividade/produtividade das empresas.  
Os recursos humanos locais ainda são caracterizados 
por baixa escolarização e qualificações. Se por um lado 
encontramos recursos pouco escolarizados e com o 
know-how adquirido pela experiência e com idades 
acima dos 50 anos, por outro temos os jovens pouco 
experientes e com a valência do ensino secundário.
A formação profissional deve ser encarada com um 
importante contributo para o reforço da qualificação. 
Toda e qualquer estratégia de desenvolvimento deve 
passar pela aposta no recrutamento de pessoal mais e 
mais qualificado, capaz de responder aos desafios de 
uma competitividade altamente exigente numa econo-
mia global. 
Urge promover uma maior concertação entre governo 
e empresas como forma de identificar áreas e saídas 
profissionais necessárias ao mercado de trabalho, na 
perspetiva de qualificar profissionais com vista à pro-
moção do aumento da competitividade das empresas, 
potenciando a criação de emprego qualificado. Impor-
ta assegurar que os programas de formação vão ao en-
contro do mercado de trabalho e das suas reais e efeti-
vas necessidades. 
Não tão raras vezes se verifica um desfasamento entre 
as áreas prioritárias e aquilo que são as necessidades 
das empresas. Também verificamos que essas áreas, 
embora necessárias, não são as mais procuradas, espe-
cialmente pelos jovens. De facto, existe a crença que o 
trabalho nas indústrias do mobiliário e têxtil é “pesa-
do” e “sujo”, pelo que, pouco apetecível.  
Assim, importa refletir sobre se não deveríamos atu-
ar também ao nível da promoção/sensibilização destes 
públicos sobre a importância de mantermos estas in-
dústrias, sob pena de enfrentar uma nova crise de fal-
ta de recursos humanos, que poderá colocar em causa 
toda uma economia. 

Marta Barbosa é coordenadora do Departamento de 
Formação Profissional da AEPF
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Crescer com sustentabilidade!

O desenvolvimen-
to económico 
em Paços de 
Ferreira assenta 
em dois secto-

res de atividade que garantem 
emprego a 2/3 da população do 
Concelho (cerca de 60 mil habi-
tantes): o Mobiliário e o Têxtil.
Os números, a nível nacional, 
relativos à exportação destes 
dois setores são reveladores 
dessa dinâmica, com 2036 M€ 
no mobiliário e 6982,6 M€ no 
têxtil e vestuário. (Fonte: POR-
DATA, última atualização em 
2018-09-24). 
Num concelho onde a indústria 
transformadora assume um pa-
pel muito significativo, ao cons-
tituir 25% do número total de 
empresas e representar 60% dos 
empregos criados e da riqueza 
gerada, muito acima da média 
nacional e mesmo da região 
norte, Paços de Ferreira é o 15º 
município com maior saldo co-
mercial na balança das impor-
tações e exportações.
Um saldo su-
perior a 220 
milhões de 
euros, tendo 
por base um 
volume de 
expor tações 
de aproxi-
m a d a m e n t e 
320 milhões de euros, assente 
essencialmente na capacida-
de competitiva das Pequenas e 
Médias empresas locais, muitas 
delas de índole familiar, perten-
centes à indústria transforma-
dora e do comércio, especial-

mente do sector de mobiliário, 
mas também do vestuário. (fon-
te: Paços de Ferreira, 2020 - Op-
ções de Futuro: Comunidade 
Ativa e Resiliência empresarial 
- Plano Estratégico das Indús-
trias do Mobiliário e do Têxtil) 
No que se refere ao volume de 
emprego, a relação é de 21% no 
vestuário e 29% no mobiliário, 
enquanto em termos do núme-
ro de empresas a relação é de 
168 empresas de vestuário (21% 
do emprego) e 852 empresas de 
mobiliário (29% do emprego). 
Realce-se ainda que no “Clus-
ter” do Mobiliário, as empresas 
de Paços de Ferreira constituem 
uma realidade muito represen-
tativa em termos nacionais 
(16% do número de empresas 
de mobiliário).
À Moveltex - Centro de Com-
petências e de Incubação de 
Empresas – associação sem fins 
lucrativos foi atribuída a mis-
são de coordenar as ações do 
plano estratégico, com vista a 
promover e potenciar o desen-

volvimento e 
o crescimento 
sustentado das 
indústrias do 
Mobiliário e do 
Têxtil do conce-
lho de Paços de 
Ferreira.
Participada pela 

Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira, Profisousa 
e pelo Município, revelou-se, 
assim, numa ferramenta fun-
damental de apoio ao tecido 
empresarial, à materialização 
de políticas públicas para a mo-

dernização e internacionaliza-
ção destes setores.
Numa outra vertente, a MO-
VELTEX disponibiliza um con-
junto de serviços de assessoria 
técnica e científica às empresas 
e aos empresários. Determina o 
apoio à promoção de projetos 
de investimento, através dos in-
centivos fiscais municipais dis-
poníveis para os investidores. 
Procura promover junto dos 
empresários e das empresas um 
ambiente favorável ao inves-
timento no desenvolvimento 
do capital humano, bem como 
compreender os fatores que 
permitam, mais rapidamente, 

O setor mobiliário  foi 
responsável por 2036 

M€ em exportações em 
2018, e o têxtil e vestuá-

rio por 6982,6 M€
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alavancar internacionalmente 
os negócios.
É preciso continuar a afirmar 
uma aliança estratégica com 
os sectores mais dinâmicos e 
modernos do concelho. Uma 
aliança para o crescimento e 
emprego, acreditando sempre 
na capacidade das nossas em-
presas, dos nossos empresários 
e nos nossos trabalhadores. 
Fizemos um grande esforço de 
divulgação e de apoio às nossas 
empresas para a internaciona-
lização e vamos continuar essa 
missão.  Visitámos e estivemos 
presentes em feiras internacio-
nais, realizamos diversos even-
tos, entre os quais destacamos 
a exposição “The Best Furnitu-
re in the World”, a primeira na 
Torre dos Clérigos, uma expo-
sição que foi um desafio à cria-
tividade e às técnicas de produ-
ção, cujo resultado combinou a 
experiência global das marcas 
de renome mundial, associadas 
à iniciativa com o saber-fazer 
no nosso território que é dinâ-

mico, competitivo e inovador.
Acreditamos convictamente 
que o capital humano e o talen-
to de quem trabalha nos setores 
do mobiliário e do têxtil devem 
andar sempre juntos.
O futuro da economia, no seu 
todo, terá de passar pela aposta 
da inovação associada à criati-
vidade, matriz de qualquer so-
ciedade progressiva. 
O sucesso das nossas empre-
sas já não se confina por isso, 
à matéria-prima e ao produto 
acabado, antes passa pelo co-
nhecimento, capaz de induzir 
inovação e diferenciação.
As nossas empresas estão cada 
vez mais expostas à concor-
rência internacional, incluin-
do a de baixos custos, mas só 
conseguiremos combater este 

adversário se o ciclo de cresci-
mento da atividade industrial 
for capaz de tirar partido dos 
fatores mais avançados de com-
petitividade, tais como: digita-
lização e inovação, criatividade 
e diferenciação, mobilização de 
recursos, investigação, design, 
conhecimento e valorização do 
capital humano. 
Entendo, por isso, que os no-
vos desafios e paradigmas te-
rão que passar necessariamente 
por novas abordagens, desde a 
valorização do conhecimento e 
da inovação, à promoção de um 
clima de cooperação e competi-
ção saudável, cujo resultado fi-
nal é o enriquecimento susten-
tado da cadeia de valor daquilo 
que este concelho tão bem pro-
duz. 

Humberto Brito 
Presidente da direção da 
Moveltex – Centro de Com-
petências e de Incubação de 
Empresas
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Projeto CM – 
Feeling The Essence

O Projeto “Capital do Móvel - Fee-
ling the Essence”, promovido pela 
Associação Empresarial de Paços 
de Ferreira, cofinanciado pelo 
Norte 2020, através do Portugal 

2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, integra um conjunto de ações para ca-
pacitar o tecido empresarial do setor do mobiliá-
rio de madeira no aumento da internacionaliza-
ção dos seus negócios pela melhoria da imagem, 
da inovação do marketing, da informação sobre 
comércio externo e divulgação da oferta para ex-
portar.  
A AEPF estará assim presente na Feira Habitat 
em Valencia - Espanha de 17 a 20 de Setembro de 
2019; na Bo & Bygg em Estocolmo – Suécia de 10 
a 13 de Outubro e na Feira de Meubelbeurs – Sa-
lon du Meuble em Bruxelas – Bélgica de 3 a 6 de 
Novembro de 2019, com a exposição ‘Feeling the 
Essence of Portuguese Furniture’ a qual integra 
peças de mobiliário e decoração selecionadas de 

forma a constituir uma referência da qualidade e 
do design da oferta da região, adequando-se ao 
lifestyle da procura.
De forma a promover a conetividade e variedade 
relacionada de atividades económicas da região, 
serão ainda integrados na exposição, de forma 
discreta e seletiva, produtos de outros setores de 
referência como por exemplo, vestuário ou têx-
til-lar.
“A excelência das empresas e dos produtos da 
Capital do Móvel deve ser promovida interna-
cionalmente. Enquanto representantes do nosso 
tecido empresarial, e através do nosso projeto, 
queremos potenciar esta marca, dando um con-
tributo para a comercialização e internacionali-
zação das empresas. A Capital do Móvel é uma 
marca distinta, entusiasta e líder e é essa imagem 
que queremos transmitir com a nossa presença 
em exposições itinerantes”, acrescenta o presi-
dente da AEPF, Rui Carneiro.
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Oficina M&V: Desafio 

à Competitividade

Uma tarde de troca de ideias e ex-
periências. Assim decorreu a Ofi-
cina M&V – Variedade Relacio-
nada: porquê sinergias?, realizada 
no dia 30 de Abril durante a 52ª 

feira Capital do Móvel, no âmbito do Projeto 
M&V: Desafio à Competitividade, cofinanciado 
no âmbito do programa Norte 2020 - Sistema de 
Apoio às Ações Coletivas “Qualificação”, através 
do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional.
Mais de 20 empresários da região procuraram, 
através de diferentes dinâmicas, debater a impor-
tância das sinergias entre empresas de diferentes 
setores. Do têxtil ao mobiliário, os empresários 
partilharam as suas experiências e delinearam 
estratégias para aproveitar os recursos e ativos da 
região. 
“Consideramos que este tipo de iniciativa é es-
sencial para que os empresários criem pontes e 
possam encontrar novas fórmulas de coopera-
ção. É da troca de ideias que nascem as melhores 

parcerias de negócios e, por isso, estas oficinas 
funcionam como ponto de encontro entre em-
presários que, de outra forma, dificilmente se 
conectariam”, referiu a gestora do projeto, Filipa 
Belo. 
A oficina contou com a participação de Alexan-
dre Campos, da COMPETINOV, que dinamizou 
parte da oficina, criando condições para a parti-
lha e participação ativa dos presentes.
“No final da oficina foi reconhecido pelos presen-
tes, a importância da cooperação e da coopeti-
ção, para colmatar carências de competitividade 
em diversos domínios estratégicos que requerem 
novas atitudes, maior abertura empresarial para 
encontrar soluções integradas e visão estratégica 
essenciais à mudança no relacionamento comer-
cial entre empresas concorrentes e com outras 
entidades”, concluiu Filipa Belo. 




