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FILEIRA DE PRODUTOS PARA A CASA EM 
TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO

A fileira que agrupa mobiliário, 
têxteis-lar, iluminação e utilida-
des domésticas prevê aumentar 
este ano a faturação em 3,8%, 
depois de ter ultrapassado 3,4 

mil milhões de euros em 2018, segundo a As-
sociação Portuguesa das Indústrias de Mobili-
ário e Afins (APIMA).
Para o secretário-geral da APIMA, Gualter 
Morgado, ainda é prematura uma análise por 
só ter passado metade do ano, mas os dados 
dos quatro primeiros meses apontam para que 
se consiga uma evolução de 3,8% no volume 
de negócios, de 2018 para 2019.
Gualter Morgado alerta que, para as contas fi-
nais, há que ter em conta o comportamento de 
alguns mercados relevantes para a economia 
portuguesa, que enfrentam na atualidade al-
gum impasse ou instabilidade. “Há o caso do 
Reino Unido com a questão do Brexit [saída 
do Reino Unido da União Europeia] que afeta 
o desenvolvimento normal das exportações, 
assim como outros mercados, como o ame-
ricano, que têm adotado algumas medidas de 
restrição, também podem condicionar”, expli-

ca.
Ainda assim, realça que esta é uma fileira 
“com uma relevância muito grande no pano-
rama económico nacional” e lembra que, no 
ano passado, o setor, com a faturação a crescer 
5%, representou 4,3% do total das exportações 
nacionais. Nesta fase, 187 países recebem a 
produção nacional. Segundo a mesma fonte, 
as cerca de 7.500 empresas do setor, a grande 
maioria PME, são responsáveis por cerca de 60 
mil postos de trabalho. Segundo Gualter Mor-
gado, a fileira está a atingir o pleno emprego. 
Como sublinha, “neste momento, o setor tem 
dificuldade em recrutar recursos humanos 
para engrossar as suas fileiras e continuar esta 
senda de crescimento”. A APIMA está a pro-
mover o certame ‘Portugal Home Week’, que 
abre portas amanhã, na Alfândega do Porto, 
e deverá receber visitantes estrangeiros de 35 
países, com a maior concentração de Espanha.

Matéria da Agência Lusa publicada no Dinheiro Vivo em 25 
de junho de 2019

O Brexit e as restrições comerciais dos EUA podem travar as 
expetativas positivas da fileira
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“LIXO DE LUXO”. 
ESTILISTAS PORTUGUESAS 
TRANSFORMAM 
DESPERDÍCIO TÊXTIL EM 
VESTUÁRIO

Ana Eusébio e Ca-
tarina Gonçalves 
saíram do Algar-
ve para estudar 
design e dessa 

formação surgiu em junho, em 
Santo Tirso, um projeto que 
aproveita os desperdícios têx-
teis, criando peças de vestuário, 
a que chamam “lixo de luxo”.
Atualmente alojadas na incu-
badora de empresas de moda 
e design da Fábrica de Santo 
Thyrso, depois de terem venci-
do o 1.º prémio no programa 
Santo Tirso Empreende, na área 
da Moda e Design de Moda, as 
duas jovens querem introduzir 
a linguagem da sustentabilida-
de na moda, através do apro-
veitamento dos desperdícios 
têxteis.
E de um projeto que começou 
“num café” e seguiu rumo à 
incubadora, contaram à Lusa 
as duas empreendedoras, o so-
nho foi-se redimensionando e 
pode vir a materializar-se sob 
a forma de uma empresa e um 
atelier onde possam produzir e 
mostrar as suas produções cria-
das hoje sob o nome “Less buy.
less”.
Da capacidade de observação 
de ambas surgiu a perceção 
de “haver muito desperdício 
que podia ser utilizado de ou-
tra maneira”, material “que vai 
para as lixeiras ou é utilizado 
nas empresas como rastilho” 

e que para elas “é lixo de 
luxo, porque não deixa de 
ter muitas condições e pode 
ser reaproveitado”, explicou 
Ana Eusébio.
Admitindo dificuldades 
no passar da mensagem do 
aproveitamento dos desper-
dícios nas empresas, a de-
signer apontou a necessida-
de de criar “confiança” para 
que as parcerias surjam.
Atraídas pelo têxtil a Norte 
e por Santo Tirso, enquanto 
região de produção massiva 
no setor, Catarina Gonçal-
ves referiu 
que sob a 
marca Less 
“p a r t i c i -
param em 
2018 no 
Po r t u g a l 
Fashion”, 
altura em 
que apre-
sentaram a coleção ‘Isolation’, 
que teve como base o “tema da 
ansiedade, depressão e stress”.
“Gostamos de fazer coisas com 
o nosso consumidor e acaba-
mos por fazer um questionário 
e perguntar às pessoas o que é 
que elas sentiam quando esta-
vam nesses estados e com base 
nas respostas desenvolvemos a 
coleção”, descreveu a designer.
Sempre com o ‘verde’ como epi-
centro da sua ação, Ana Eusé-
bio falou de algo que começa a 

ser uma “tendência”, regozijan-
do-se por ambas se terem aper-
cebido “no momento certo” e 
de fazerem da reutilização dos 
materiais a sua missão, sempre 
com o propósito de se mante-
rem “diferentes”.
“O maior desafio neste momen-
to da nossa marca é que o nosso 
consumidor perceba que as pe-
ças são únicas, porque são feitas 
de desperdício. Ou seja, nós po-
demos reproduzir várias vezes 
a mesma peça, mas vai sempre 

Depois de ter vencido o primeiro 
prémio no programa Santo Tirso 
Empreende, a dupla de designers 

criou o projeto “Less buy.less”, com o 
objetivo de introduzir uma linguagem 

da sustentabilidade na moda
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ser num material diferente por-
que é o material que vamos ter 
disponível no momento”, expli-
cou Ana Eusébio.
O conceito de sustentabilidade 
está presente em todos os pas-
sos que pretendem dar, sendo 
intenção criar um atelier em 
2023.
“Queremos criar um atelier (...) 
que seja um espaço colabora-
tivo. Uma coisa que fosse di-
vidida, que desse para nós tra-
balharmos, para expormos as 
nossas peças, mas que também 
desse para outros criadores lá 
trabalharem, [como] arquite-
tos, designers, etc.”, explicou 
Catarina Gonçalves.

EXPORTAÇÕES DOS TÊXTEIS GANHAM GÁS EM MAIO
Vendas ao exterior 

têm o seu melhor mês 
do ano em termos 

homólogos

As exportações 
têxteis e de vestu-
ário registaram, 
em maio, um 
cresci-

mento homólogo de 
3,7%. Na comparação 
com 2018, este foi o 
melhor dos cinco pri-
meiros meses do ano, 
destaca a ATP - As-
sociação Têxtil e Ves-
tuário de Portugal, na 
análise aos números 
divulgados pelo INE - 
Instituto Nacional de 
Estatística.
Mesmo com este em-
purrão, a fileira ga-
nhou apenas 1% en-
tre janeiro e maio face a 2018, 
somando 2,27 mil milhões de 

euros na frente externa. Para 
este desempenho, contribuiu o 
segmento dos têxteis (+2,3%) e 
do vestuário (+0,8%), enquanto 
os têxteis-lar caíram 1,7%.
Dentro das matérias têxteis, 
a ATP destaca o aumento das 
exportações de pastas, feltros 
e artigos de cordoaria (+13%) 
e das fibras sintéticas ou artifi-

ciais descontínuas (+5,6%). No 
entanto, há quebras de 10% nas 

matérias primas em algodão e 
de 23% nas matérias primas de 
lã, incluindo fios e tecidos.
No vestuário, o saldo positivo 
de 0,8% também reflete dinâ-
micas opostas, com o vestuá-
rio em tecido a crescer 4,7% e 
a oferta em malha a cair 0,9%.
A direção da ATP não dispõe, 
ainda, de dados para fazer uma 

análise da evolução 
das exportações por 
países de destino 
“devido a questões 
ténicas” do INE, mas 
sublinha que a ba-
lança comercial fe-
chou maio com uma 
taxa de cobertura de 
122%, correspon-
dente a um saldo 
positivo de 409 mi-
lhões de euros.

Matéria de Margarida Cardoso 
publicada no Jornal Expresso em 10 de 

julho de 2019

O Porto, “por conseguir ser 
muito mais acessível do que 
Lisboa, a nível financeiro em 
termos de mercado”, e por es-
tar “nitidamente a crescer e a 
acompanhar as tendências”, 
sendo “tanto ou mais procura-
do do que Lisboa”, é para Ana 
Eusébio a razão para quererem 
estabelecer-se naquela cidade.
Por desvendar ficou a “nova co-
leção” em que estão a trabalhar, 
sendo certo que até lá o esforço 
de divulgação nas redes sociais 
do produto do seu trabalho é 
útil nesta fase, mas nunca dis-
pensará o atelier.
“As pessoas ainda precisam de 
um contacto físico e nós tam-

bém queremos esse contacto”, 
sublinhou Ana Eusébio, sus-
tentando uma política que as 
faz querer sempre “criar algum 
tipo de contacto com o consu-
midor”.
E exemplificou: “a primeira 
coleção partiu de um inquéri-
to, a segunda foi um desafio ao 
público, nesta terceira estamos 
a mobilizar imensas pessoas 
para trabalharem connosco. 
Sabemos que os canais ‘online’ 
são a melhor forma de chegar 
às pessoas, mas queremos que 
as pessoas venham fisicamente 
ter connosco e conhecer-nos”.

Matéria da Agência Lusa de 15 Julho 
de 2019
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MOVELTEX É INTEGRANTE NO 
STARTUP VOUCHER 2019-2022

Estão já abertas as 
inscrições para a 3ª 
Edição do programa 
StartUP Voucher, 
uma das medidas da 

StartUP Portugal – Estratégia 
Nacional para 
o Empreende-
dorismo, que 
visa dinamizar 
o desenvolvi-
mento de projetos empresariais 
que se encontrem em fase de 
ideia. Na qualidade de entidade 
certificada pelo IAPMEI, um 
dos parceiros do programa, a 
Moveltex – Centro de Compe-
tências e de Incubação de Em-
presas, com sede em Paços de 
Ferreira, está disponível para 
acolhimento de projetos.
O programa é aberto a proje-
tos promovidos por jovens com 
idade entre os 18 e os 35 anos, 

que vão receber diversos ins-
trumentos de apoio disponibi-
lizados ao longo de um período 
de até 12 meses de preparação 
do projeto empresarial. Esta 
medida destina-se a projetos 

que beneficiem 
as regiões NUT II 
- Norte, Centro e 
Alentejo ou NUT 
II - Lisboa, admi-

tindo-se a realização de ações 
fora das mesmas desde que be-
neficiem a economia daquelas 
regiões.
O período para a submissão de 
candidaturas ao StartUP Vou-
cher 2019 
decorre até 
o dia 26 de 
novembro de 
2020, e deve 
ser efetuada 
e x c l u s i v a -

mente através da plataforma di-
gital disponível no site do IAP-
MEI (https://www.iapmei.pt/).
Nas edições de 2016 e 2018, o 
programa recebeu um total de 
817 candidaturas, das quais 473 
foram aprovadas, correspon-
dendo a 809 bolsas para empre-
endedores. 
Dados recentes do Ministério 
da Economia indicam que a fa-
turação de produtos e serviços 
das startups portuguesas equi-
valem já a 1.1% do PIB, rele-
vando um ecossistema empre-
endedor em expansão. Metade 
destas receitas é proveniente da 
exportação, demonstrando que 
o tecido empresarial nacional 
composto por startups e PME 
é particularmente vocacionado 
para os mercados internacio-
nais.
No início deste ano, a Rede Na-
cional de Incubadoras acolhia 
3200 empresas, responsáveis, 
em 2018, pela faturação de 2,23 
mil milhões de euros e por 25 
mil postos de trabalho, mais 
61,5% de empregos desde que 
a StartUP Portugal – Estratégia 
Nacional para o Empreendedo-
rismo foi lançada, em 2016.

M&V NEWS | Agosto de 20196

Programa é dirigido ao desenvolvimento de projetos promovidos por 
jovens empreendedores com idade entre os 18 e os 35 anos

“Faturação das startups 
portuguesas equivalem 

já a 1.1% do PIB”
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MOBILIÁRIO VALE 60% DAS EXPORTAÇÕES 
DE PAÇOS DE FERREIRA

Com uma área industrial de 150 hectares dedicada aos móveis, o concelho 
soma 735 empresas neste setor. Algumas das principais marcas da Capital do 

Móvel estão de malas aviadas para exibir na Alfândega do Porto

As 735 fabricantes 
de mobiliário de 
Paços de Ferreira 
exportaram 244 
milhões de euros 

em 2018, o que equivale a quase 
60% do total das vendas ao ex-
terior feitas pelas cinco mil em-
presas naquele concelho, que 
no ano passado ascenderam a 
422 milhões de euros.
Os dados do Instituto Nacional 
de Estatística relativos ao peso 
deste setor tradicional foram 
compilados pela Associação 
Empresarial de Paços de Ferrei-
ra (AEPF), organizadora da fei-
ra Capital do Móvel, calculando 
ainda que a área industrial para 
a produção local de móveis 
ocupa cerca de 150 hectares.
Dezenas de empresas pacenses 
de mobiliário e decoração vão 
esta semana carregar os cami-
ões com mercadoria para ru-
mar à Alfândega do Porto. De 3 
a 11 de agosto vão exibir as co-
leções nesta que é a considera-
da a principal mostra do setor a 
nível nacional, que à 53ª edição 
sai pela primeira vez de Paços 

de Ferreira com o objetivo de 
chegar a um “público diferen-
ciado”.
“Venha laurear a pevide à Al-
fândega do Porto”. “Andor Bio-
leta para a Capital do Móbel!”. 
“Fazer sala nunca custou tão 
pouco”. Estas são algumas das 
expressões populares na cida-
de Invicta que estão a ser usa-
das pela AEPF, liderada por 
Rui Carneiro, na campanha de 
promoção da agência criativa 
Bazooka para este evento de 
entrada livre, que estará aberto 
de domingo a quinta-feira, das 
10h às 20h, e às sextas e sábados 
com horário prolongado até às 
22h.

A deslocalização de uma das 
edições da feira de mobiliário e 
decoração já tinha sido propos-
ta em janeiro de 2018, na altura 
para a lisboeta FIL, mas a ideia 
acabou por ser chumbada pelos 
associados, que decidiram na 
altura manter a exibição no par-
que de exposições local, onde 
costumam marcar presença en-
tre 75 a 100 expositores e perto 
de 20 mil pessoas durante uma 
semana.
Segundo os dados divulgados 
pela associação do setor (API-
MA), as exportações portu-
guesas de mobiliário atingiram 
os dois mil milhões de euros 
em 2018, “ao nível do setor do 
calçado” neste indicador. Fran-
ça continuam a ser o principal 
destino para o mobiliário na-
cional, com uma quota de 33%, 
seguida de Espanha e Alema-
nha.

Matéria de António Larguesa 
publicada no Jornal de Negócios Online 

em 29 de julho de 2019




