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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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A INDÚSTRIA 4.0 VAI INTENSIFICAR A MUDANÇA NAS MADEIRAS E MOBILIÁRIO

A União Europeia absorve cerca de 81,5% das exportações 
de madeira e mobiliário, tendo crescido 62% nos últimos 8 

anos, passando de 1253 milhões de euros em 2010 para 2030 
milhões de euros em 2018

“A inovação, a tecnolo-
gia, o layout, a roboti-
zação e a digitalização, 
o design, a gestão de 
marcas, a certificação 

ambiental e de qualidade, a va-
lorização da economia circular, 
a capacidade de promoção in-
ternacional, a qualificação dos 
recursos humanos e a capaci-
dade para a retenção de talentos 
são fatores quase indissociáveis 
para o sucesso das empresas de 
base industrial deste setor”, re-
fere Vítor Poças, presidente da 
Associação das Industrias de 
Madeira e Mobiliário de Portu-
gal (AIMMP).
Acrescenta que “têm sido es-
tes os motivos pela qual o setor 
tem vindo a reduzir o número 
de empresas, a aumentar a di-
mensão das empresas, a produ-
tividade e as exportações, tanto 
em quantidade como em valor 
acrescentado”.
Esta associação existe há 62 
anos e representa as empresas 
desde o abate e o corte das ár-
vores na floresta até à sua trans-
formação e comercialização, 
incluindo uma grande tipologia 
de indústrias e produtos. Está 
organizada em cinco divisões 
subsectoriais como o abate, cor-
te, serração de madeiras e em-
balagens, os painéis, derivados 
de madeira e energia de biomas-
sa, a carpintaria e outros produ-

tos de madeira, o mobiliário e 
afins e a exportação, importação 
e distribuição de madeiras.

62% de crescimento
Em termos de exportações o 
subsetor do mobiliário, incluin-
do a colchoaria e a iluminação, 
lidera as exportações do setor 
com um volume de 1,85 mil 
milhões de euros, seguido das 
indústrias de primeira transfor-
mação, isto é, as serrações que 
incluem as embalagens e o car-
vão vegetal com 247 milhões de 
euros e os painéis com 218 mi-
lhões de euros.
A União Europeia absorve cer-
ca de 81,5% das exportações 
de madeira e mobiliário, ten-
do crescido 62% nos últimos 8 
anos, passando de 1253 milhões 
de euros em 2010 para 2030 
milhões de euros em 2018. Re-
presenta hoje cerca de 4,3% das 
exportações portuguesas, “com 
um saldo positivo da sua ba-
lança comercial na casa dos 650 
milhões de euros anuais, sendo 
que este saldo se deteriorou li-
geiramente nos últimos quatro 
anos”, assinala Vítor Poças.
Segundo Vítor Poças, o setor 
tem um desafio tecnológico pela 
frente, há muitas empresas ain-
da muito tradicionais, “apesar 
de já termos algumas empresas 
com níveis de automação ver-
dadeiramente espetaculares”. 

Acredita que a Indústria 4.0 vai 
acontecer no setor, “Falta saber 
se as nossas empresas terão di-
nheiro para realizar os investi-
mentos. Hoje nas feiras interna-
cionais “já quase não se vê uma 
única máquina sem um compu-
tador ou sistema de automação 
nas suas operações”, afirma Ví-
tor Poças.
A AIMMP, além do tradicional 
apoio associativo e da repre-
sentação institucional junto de 
várias confederações nacionais 
e internacionais, tem um papel 
no Centro de Formação Pro-
fissional das Indústrias da Ma-
deira e Mobiliário, ou no apoio 
à qualificação, à certificação, às 
exportações e à internacionali-
zação através dos projetos Inter 
Wood & Furniture, do Associa-
tive Design - The best of Portu-
gal, Sector Wood & Furniture, 
Eco Wood & Furniture. “Estas 
ações têm como principais ob-
jetivos reforçar as capacidades 
competitivas do setor, a imagem 
e a notoriedade das empresas e 
da fileira da madeira e do mobi-
liário de modo a facilitar as ex-
portações, bem como promover 
Portugal enquanto país moder-
no, com um setor industrial que 
alia a tradição e o saber-fazer à 
criatividade, qualidade, design, 
inovação, sustentabilidade e tec-
nologia avançada”, conclui Vítor 
Poças.

Matéria de Filipe S. Fernandes, 
publicada no Jornal de Negó-
cios no dia 26 de novembro de 
2019.
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I JORNADAS INTERNACIONAIS CAPITAL DO MÓVEL:
CONHECIMENTO PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS

Dois dias de in-
formações re-
levantes para o 
tecido empre-
sarial de Paços 

de Ferreira e de troca de ideias 
entre empresários, consultores 
de negócios e representantes de 
organizações e entidades ins-
titucionais. Assim decorreram 
as “I Jornadas Internacionais 
Capital do Móvel”, promovidas 
pela AEPF no âmbito do proje-
to “CM - Feeling the Essence”, 
nos dias 20 e 21 de novembro 
no Parque de Exposições Capi-
tal do Móvel.
A cerimônia de abertura con-
tou, além do Presidente da 
AEPF, Rui Carneiro, com os 
Presidentes do Instituto Supe-
rior de Contabilidade e Admi-
nistração do Porto (ISCAP), 
Fernando Magalhães, e da Câ-
mara Municipal de Paços de 
Ferreira, Humberto Brito, que 
felicitaram a associação pela 
iniciativa de promover o even-

to e ajudar os empresários a se 
prepararem para o futuro. 
“Vivemos tempos de mudan-
ça na economia com a indús-
tria 4.0. Quem não investir no 
digital, ficará para trás. É im-
portante que os empresários 
se consciencializem que isto é 
necessário para estar ao nível 
de competitividade do mundo 
global, e as I Jornadas vieram 
antecipar-nos o futuro, colocar-
-nos na linha de frente”, comen-
tou Humberto Brito.
“As Jornadas são o grande mar-
co de um projeto que dura já 
quase dois anos, o Feeling the 
Essence, quando fizemos mui-
tas visitas às empresas para 
ouvir as suas necessidades, 
procuramos gerar uma cadeia 
de valor e melhorar a interna-
cionalização dos seus negócios. 
Este evento é o formato ideal 
para que as pessoas se conhe-
çam, possam ouvir e trocar 
ideias. Estamos muito felizes 
com o resultado alcançado”, co-

mentou o Presidente da AEPF, 
Rui Carneiro.

Internacionalização 
e Inovação foram o 

foco no 1º dia
O primeiro dia do evento apre-
sentou dois painéis, “Inter-
nacionalização e Tendências 
de Mercado” e “Inovação em 
Marketing na Era Digital”. No 
primeiro painel, o orador Ri-
cardo Silva, do ISCAP, apresen-
tou dados importantes para os 
empresários presentes: “O Nor-
te foi responsável por 39,1% 
das exportações do país em 
2018, sendo de 0,7% a partici-
pação de Paços de Ferreira nes-
te montante. O município está 
em 14º  lugar com maior saldo 
comercial. A indústria do con-
celho cresceu 30% desde 2009”, 
informou. Ricardo Silva desta-
cou ainda que França, Espanha 
e Reino Unido representaram 
63% das exportações feitas pe-
las empresas portuguesas no 
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último ano. “O Brexit vai apre-
sentar um novo desafio para o 
mercado internacional”, afir-
mou Ricardo Silva.
Outras discussões foram em 
torno das dificuldades das em-
presas em firmarem-se no mer-
cado externo, nomeadamente a 
logística, as barreiras culturais e 
fiscais, o risco político e a falta 
de incentivos governamentais. 
“Precisamos de superar estes 
desafios, pois Portugal está no 
patamar dos melhores fabrican-
tes de mobiliário do mundo”, 
afirmou o empresário Ricardo 
Costa, da Costa Pereira Mobi-
liário.
O segundo painel mostrou ex-
periências inovadoras e bem-
-sucedidas na área digital, onde 
os convidados ressaltaram a im-
portância para as empresas em 
estarem conectadas ao mundo. 
Desde a utilização de websites e 
redes sociais até ao e-commer-
ce e aos serviços personalizados 
cada vez mais segmentados, 
tudo é utilizado para acrescen-
tar valor ao produto.
No primeiro dia, foi assinado 
um Protocolo de Coopera-
ção para Empreendedorismo 

e Microcrédito entre a AEPF e 
o Banco Millennium BCP. Da 
parte da tarde, os participan-
tes seguiram para uma visita 
às empresas Luís Silva Sofás e 
Costa Pereira Mobiliário, onde 
puderam conhecer o processo 
produtivo de cada uma, passan-
do ainda por locais de referên-
cia da região.

Destaque para o setor 
do mobiliário no 2ª dia

No segundo dia, o painel “Eco-
nomia circular: de resíduos a 
fatores, uma mudança radical 
para um futuro sustentável” 
mostrou a importância de se 
reutilizar os resíduos indus-
triais, para diminuir a extração 

dos recursos naturais e também 
a quantidade de dejetos desti-
nados aos aterros, com o obje-
tivo de salvar o planeta.
Já o tema “Horizonte Europa e 
a Indústria de Mobiliário” tra-
tou do programa de incentivo 
às empresas que estará dispo-
nível entre 2021 e 2027, focado 
especialmente à investigação e 
à inovação, e como ele poderá 
ajudar nos principais desafios 
do setor do mobiliário, como o 
acesso às novas tecnologias e a 
falta de formação específica. Fi-
cando também, o desafio para 
a criação do Cluster do Mobi-
liário pelo convidado do painel, 
Alexandre Almeida da Agência 
Nacional para a Inovação.
O último painel das I Jornadas 
Internacionais Capital do Mó-
vel, “A Indústria de Mobiliário 
e os Desafios Tecnológicos”, 
reuniu representantes de insti-
tuições de excelência, como o 
Centro de Competências e de 
Incubação de Empresas Mo-
veltex, o Centro de Inovação de 
Tecnologia e Empreendedoris-
mo do INESCTEC, e a Associa-
ção Empresarial para Inovação 
– COTEC Portugal.

COFINANCIADO POR:
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SEGUNDA OFICINA M&V CONTOU COM A 
PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES DO SCT

Decorreu no dia 
13 de dezembro, 
nas Instalações 
da Associação 
Empresarial de 

Paços de Ferreira (AEPF), a 
Oficina “M&V - Inovação Co-
laborativa: o próximo passo”, 
no âmbito do Projeto M&V: 
Desafio à Competitividade, na 
qual marcaram presença asso-
ciações, empresas e ainda enti-
dades da indústria criativa e do 
Sistema Científico e Tecnológi-
co (SCT). 

Ao longo da ma-
nhã foram de-
batidas questões 
centrais para a 
promoção da 
competitividade 
das empresas da 
região, nomea-
damente através 
da partilha de 
soluções e de-
bate de ideias com o intuito de 
fomentar e facilitar a aproxima-
ção intuitiva entre empresas e 
entidades. 

Na presente oficina fi-
cou claro que, apesar 
das dificuldades reco-
nhecidas, o caminho a 
seguir é no sentido de 
promover estratégias 
coletivas onde, de for-
ma direta ou indireta, se 
possa partilhar recursos 
e competências através 
da cooperação entre 
empresas e entidades. 
Ficou, assim, reconhe-
cida a importância da 
cooperação e coopeti-

ção, para colmatar carências 
de competitividade entre as 
empresas. A segunda Oficina 
M&V foi mais uma ação fi-
nanciada através do Programa 
Operacional Regional do Nor-
te, pela União Europeia e pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional.

A 2ª Oficina M&V contou com a 
participação do Diretor-Geral 

Executivo, do Vice-Presidente e do 
Presidente da AEPF, Miguel Silva, 

Samuel Santiago e Rui Carneiro, 
respetivamente
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PROJETO “CAPITAL DO MÓVEL – FEELING THE 
ESSENCE” ENCERRA O ANO EM BRUXELAS

O Projeto “Capital 
do Móvel – Fe-
eling the Essen-
ce”, promovido 
pela Associação 

Empresarial de Paços de Fer-
reira, encerrou sua presença 
internacional em 2019 na Fei-
ra de Meubelbeurs – Salon du 
Meuble em Bruxelas – Bélgica, 
de 3 a 6 de Novembro de 2019. 
Ao todo, foram oito participa-
ções em certames pela Europa 
este ano.
O projeto integra um conjunto 
de ações para capacitar o tecido 
empresarial do setor do mobi-
liário de madeira no aumento 
da internacionalização dos seus 
negócios pela melhoria da ima-
gem, da inovação do marketing, 
da informação sobre comércio 
externo e divulgação da oferta 
para exportar. 
São integrados, também, em 
algumas feiras, produtos de 
outros setores de referência, 
como vestuário ou têxtil-lar. 
As empresas que participam da 
exposição “Feeling the Essence 
of Portuguese Furniture” têm 
um alcance de milhares de visi-
tantes em dezenas de países do 
mundo.




