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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 empre-
sas em estratégias de crescimento sustentado e competitivo.
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Novo Ano, Novos 
Desafios e Tendências

Em 2019 iremos continuar a trazer até si inovação, quali-
ficação, cooperação, qualidade e melhoria continua nas 
ações desenvolvidas. Pretendemos também continuar a 
reforçar a nossa aposta na internacionalização com par-
cerias e presença em feiras europeias, acompanhando 

o esforço das empresas portuguesas nos mercados internacionais. 
Este é o caminho que sempre indigitamos e que queremos conti-
nuar a trilhar. 

2019 será um ano de conquistas e novos desafios, será ano de pre-
miar o empreendedorismo e inovação, com a realização do con-
curso M&V: Combinações Improváveis (todas as novidades em 
www.aepf.pt). Será também um ano de desafios, com a realização 
de inquéritos junto das empresas, para a obtenção de informação 
atualizada e ainda, a produção de estudos e orientações estratégi-
cas, permitindo, o acesso à informação essencial para melhorar po-
sicionamentos da oferta em áreas estratégicas para o crescimento 
sustentado e competitivo. 

Cumulativamente, pretende-se uma maior interação com as in-
dústrias criativas e as entidades do sistema científico-tecnológico 
(SCT), que têm elevado o potencial de criação de valor, para fo-
mentar a inovação organizacional e do marketing.

A AEPF, ao serviço das empresas desde 1988, tem um pleno co-
nhecimento da região, do seu ambiente socioeconómico e assim 
priorizará a criação de condições coletivas para estimular o inves-
timento, a diferenciação, a produção de valor acrescentado e a em-
pregabilidade.

2019 será certamente um ano de conquistas e crescimento empre-
sarial, com foco dirigido à capacitação do tecido empresarial para 
a inovação e cooperação!

Filipa Belo – Gestora de Projetos
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Feeling the Essence 
De Paços de Ferreira para o mundo

No âmbito do 
projeto inter-
nacionalização 
Capital do Mó-
vel – Feeling 

the Essence, a Associação Em-
presarial de Paços de Ferreira 
(AEPF) marcou presença na 
Spring Fair, entre os dias 3 e 7 
de fevereiro, em Birmingham, 
Reino Unido, com o objetivo de 
mostrar a qualidade e diversi-
dade da produção made in Por-
tugal. A próxima participação 
será na Foire Internationale de 
Toulouse, em França, entre os 
dias 13 a 22 de abril.
A estratégia é integrar peças de 
mobiliário e decoração sele-

cionadas de forma a constituir 
uma referência da oferta da re-
gião, adequando-se ao lifestyle 
da procura. 
Para o presidente da AEPF, Rui 
Carneiro, estas iniciativas são 
uma excelente forma de pro-
mover as empresas da região, 
permitindo a concretização de 
negócios a longo prazo.
“As empresas da nossa região 
têm a flexibilidade necessária 
para agradar a consumidores de 
origens distintas. É isto que pre-
tendemos provar e potenciar 
em termos de negócios para os 
nossos empresários. Somos dos 
melhores a produzir mobiliá-
rio e vamos para estas feiras de 
cabeça levantada e muito orgu-
lhosos dos nossos associados”, 
refere.
Na Spring Fair estiveram ex-
postas peças das empresas 
Stylish Club, AMfurniture, Ga-
veta Glamour, José Luís Ma-
deiras e Luís Silva. Com uma 
oferta diversificada, foi pos-
sível demonstrar o potencial 
de alternativas de mobiliário e 
decoração, fazendo um enqua-
dramento estético e apresen-
tando soluções à medida das 
necessidades da procura.  Esta 
foi também uma oportunidade 
de potenciar dinâmicas comer-
ciais, percecionar tendências de 
procura e conhecer as posições 

da concorrência à escala global.
“Trata-se de uma feira profis-
sional que recebeu cerca de 56 
mil visitantes. Estamos a falar 
de um universo muito grande 
de pessoas que procuram no-
vas experiências e que querem 
ver e sentir os produtos, e que 
estiveram atentas  à qualidade e 
inovação da Capital do Móvel”, 
adianta Rui Carneiro. 
Em Toulouse, estarão presentes 
as empresas White Oak Furni-
ture, ClassCasa, RJ Group, Mez-
zovous, Moverna, Madiestofo  e 
New Space Acrílicos. Para além 
disso, a mostra vai contar ainda 
com parcerias na área do têxtil, 
têxtil-lar e decoração, nomea-
damente com as empresas Eu-
ropean Sky, Gina Decorações, 
Fasxinios, Crialme e Confeções 

Expor móveis únicos que espelhem a qualidade, o 
design e know-how do mobiliário de Paços de Fer-
reira é a premissa que está por detrás na exposição 

Feeling the Essence of Portuguese Furniture
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TM, de forma a promover a co-
netividade e variedade relacio-
nada de atividades económicas 
da região.
A Foire Internationale de Tou-
louse, que funciona como uma 
vitrina económica, costuma re-
ceber cerca 100 mil visitantes a 
cada edição. “Esta é uma feira 
vocacionada para o público ge-
ral e, por isso, achamos que fará 
sentido mostrar peças de mo-
biliário dos nossos comercian-
tes e daqueles que expõem na 
Capital do Móvel. É importante 
não esquecer que só em Paços 
de Ferreira temos 1 milhão de 
m² de área de exposição. Em 
França, conseguimos ampliar a 
nossa rede e atrair até visitantes 
à nossa Capital do Móvel, que 
acontece de 27 de abril a 5 de 
maio”, explica Rui Carneio.
A exposição Feeling the Es-
sence of Portuguese Furniture 
vai ainda passar por Bruxelas 

(Bélgica), Valência (Espanha) e 
Estocolmo (Suécia) este ano. O 
projeto Capital do Móvel – Fe-
eling the Essence integra, igual-
mente, um conjunto de ações 
para capacitar o tecido empre-
sarial de Paços de Ferreira e 
concelhos limítrofes, no setor 
do mobiliário de madeira e es-
tofado.
“A excelência das empresas e 
dos produtos da Capital do 
Móvel deve ser promovida in-
ternacionalmente. Enquanto 
representantes do nosso tecido 
empresarial, e através do nos-
so projeto, queremos potenciar 
esta marca, dando um contri-
buto para a comercialização e 
internacionalização das empre-
sas. A Capital do Móvel é  uma 
marca distinta, entusiasta e líder 
e é essa imagem que queremos 
transmitir com a nossa presen-
ça em exposições itinerantes”, 
acrescenta Rui Carneiro.
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Inovação e desenvolvimento: 
Factores diferenciadores

A história de Elas-
tron começa em 
Vila Nova de 
Gaia, em 1978, 
mas rapidamente 

se foi reescrevendo pelas mãos 
das novas gerações, passando 
a abraçar outros mercados e 
outras áreas de negócio. Hoje, 
mais de 65% do volume de ne-
gócios é efectuado no mercado 
internacional e, no horizonte 
tem o e-commerce. 
São mais de 4 mil clientes em 
70 países. O Grupo Elastron de-
tém empresas em Portugal, Es-
panha, Alemanha e China, dis-
tribuídas por cinco armazéns, 
com uma área total coberta de 
14000 m2. 
Esta é uma empresa que sabe 
bem como a cooperação en-
tre diferentes áreas é essencial, 
dado que o principal foco da 
Elastron é comércio de reves-
timentos para a indústria dos 

estofos. Numa ótica de diversi-
ficação de negócio, desde 2002 
a Elastron dedica-se a desenvol-
ver e comercializar artigos que 
vão da Pele Natural aos Tecidos 
e Microfibras, para a indústria 
dos Estofos e componentes para 
o Calçado.
No ano de 2006, reduzindo a 
dependência do comércio da 
pele natural, a Elastron expan-
diu o seu portefólio a outras 
tipologias de revestimento, tais 
como sintéticos, microfibras e 
tecidos, certificando-as em la-
boratórios alemães. Esta estra-
tégia rapidamente deu frutos 
em Portugal, levando a Elastron 
a um novo desafio - a Exporta-
ção -, marcando presença no 
mercado Espanhol e Italiano.
O portefólio diversificado de 
artigos e a logística apurada 
permitem à Elastron satisfazer 
clientes que vão desde os gran-
des produtores de estofos até 

aos designers de interiores e ar-
quitetos.
A empresa mudou-se para Pa-
ços de Ferreira para estar per-
to da indústria, o seu principal 
mercado-alvo, e fornece para 
praticamente todos os fabri-
cantes de estofos e mobiliário 
a nível nacional, mesmo tendo 
o seu foco na comercialização 
junto dos mercados internacio-
nais.
São ainda fornecedores de com-
ponente para a indústria do 
calçado, cooperando de perto 
também com este setor. A Elas-
tron dedica-se não só ao forne-
cimento de grandes fabricantes, 
distribuidores e decoradores, 
mas também a médios e peque-
nos clientes. Recentemente a 
aposta tem sido feita em nichos 
de mercado com perfis que vão 
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Elastron
Início de actividade: 1978
Áreas principais: componentes têxteis para 
estofo e calçado
Cerca de 160 colaboradores
Mais de 65% do volume de negócios é ex-
portação 
Volume de facturação: cerca de 35 milhões 
de euros

da decoração ao contract, assim 
como, o aftermarket automó-
vel. Vendem, também, ao con-
sumidor final, e terão em breve 
uma loja com serviço de corte 
a metro. 
A Elastron é um 
bom exemplo 
quando se fala de 
boas práticas no 
âmbito da coopera-
ção. Reúne regular-
mente com fabri-
cantes de referência 
para obter feedback 
dos artigos que são 
lançados, é presença assídua 
nas principais feiras da especia-
lidade e trabalha com equipas 
multidisciplinares. Para além 
disso, dispõe de uma fábrica de 
catálogos para promoção dos 
seus artigos, promovendo inte-
ressantes parcerias com os seto-
res com que trabalham. 
Para a empresa, no entanto, 
ainda há muito a fazer: O ca-
minho para a competitividade 
tem de ser feito com recurso à 
inovação e desenvolvimento. 
Uma aposta essencial para a 
valorização a produção made 
in Portugal, que não pode ser 
apenas selo de qualidade pro-
dutiva mas deve ser de design 

e inovação. 
A parceria entre empresas e 
Universidades e o desenvolvi-
mento de incubadoras podem 
ser um suporte para a aposta 
em ideias criativas. 

A Elastron 
continua o 
seu caminho 
de crescimen-
to, tendo sido 
considerada, 
muito recen-
temente, pela 
London Sto-
ck Exchange, 

uma das empresas mais inspi-
radoras da Europa e reconhe-
cida como um dos ‘campeões 
de crescimento’ da economia 
nacional. 
Fruto das exigências de mer-
cado e tendo por base um por-

tefólio considerável de artigos 
com grande impacto a nível 
internacional, a Elastron sen-
tiu a necessidade de criar a sua 
própria Fábrica de Catálogos. 
Nesta fábrica são produzidos os 
catálogos Elastron e personali-
zações para cliente, tendo a ca-
pacidade de fornecer até 30 mil 
catálogos por mês.
Como fruto do seu crescimen-
to exponencial nos últimos 3 
anos, a Elastron Group foi elei-
ta pela Bolsa de Valores de Lon-
dres como “Empresa Inspiração 
na Europa”, uma de 10 empre-
sas Portuguesas e 1000 a nível 
Europeu. 
A Elastron já tinha igualmente 
sido distinguida a nível nacio-
nal pela Anje e Câmara Munici-
pal Porto como um “Campeão 
de Crescimento” nacional.



Inquérito às empresas do 
setor do mobiliário e têxtil

No âmbito do desenvolvimen-
to do Projeto M&V: Desafio à 
Competitividade, a AEPF soli-
cita a participação das empre-
sas dos setores do Mobiliário e 
do Têxtil/Vestuário a responder 
ao inquérito, em breve disponí-
vel no website (www.aepf.pt). 
Os benefícios que as empresas 
irão usufruir:
• Inclusão da empresa numa 

base de dados atualizada, a ser-
vir de suporte aos contactos co-
merciais que compradores es-
tabelecem junto da AEPF, quer 
clientes nacionais quer interna-
cionais; 
• Acesso a informação estraté-
gica sobre os setores do têxtil e 
do mobiliário, nomeadamen-
te através do estudo a realizar 
Opções de Futuro, bem como 
do Diretório de Boas Práticas, 
desenvolvidos por especialistas 
na área;

• Participação em oficinas sobre 
a cooperação empresarial, para 
aquisição de instrumentos de 
boas práticas a adotarem, com 
a participação de oradores, com 
vasta experiência na área em-
presarial;
• Inclusão em dinâmicas de di-
vulgação e disseminação de re-
sultados no âmbito do projeto, 
a nível nacional. 

A  sua colaboração é crucial 
para o sucesso desta iniciativa! 


