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QUEM QUER CASAR COM A INDÚSTRIA? 
A COMISSÃO EUROPEIA É A MADRINHA

“Open your mind” é o 
nome do novo projeto 
apresentado esta quinta-
-feira, no Porto, para dar 
a conhecer oportunida-

des de carreira em áreas rela-
cionadas com a inovação e tec-
nologias digitais nestes setores 
estratégicos, no âmbito da New 
Skills Agenda for Europe. O que 
promete? “Apresentar às novas 
gerações milhões de oportu-
nidades de emprego através de 
uma campanha lançada a nível 
pan-europeu”.
O objetivo? “Criar e promover 
uma cooperação nova e estra-
tégica entre os principais par-
ceiros (empresas, sindicatos, 
instituições de investigação, 
educação e formação e enti-
dades públicas), estimulando 
ações concretas para satisfazer 
as necessidades de recursos hu-
manos a curto e médio prazo, 
abordando disparidades entre a 
formação e as necessidades do 
sector e apoiando a estratégia 
destes sectores”.
Assim, com este “Open your 
mind”, cujo valor do projeto não 
foi divulgado, a Comissão Euro-
peia quer preencher as lacunas 
existentes entre as necessidades 
da indústria em termos de co-
nhecimentos técnicos e a for-
mação existente, proporcionan-
do planos de ação e programas 
de formação que promovam 
aptidões tradicionais (trabalho 
manual e artesanato) e inovação 

(digital, ambiental, técnica)”, 
deixando claro que trabalhar na 
indústria no século XXI tam-
bém é trabalhar em marketing 
digital, logística, design, infor-
mática. Há até um quadro de 

-
lativas para trazer os jovens até 
estas indústrias, do gestor de co-
municação de moda, ao ‘supply 
chain analyst’, modelador têxtil, 
designer de acessórios em pele 
ou designer em CAD 3D.
Aliás, o projeto quer, também, 
“mostrar a atratividade destes 
sectores em termos de oportu-
nidades de carreira”, “fornecer 
metodologias inovadoras de 
educação e formação, utilizan-
do ferramentas digitais, como 
jogos online, webinars e redes 
sociais”, “promover e melhorar 
a mobilidade transnacional em 
termos de formação e emprego”, 

comunitárias como o Erasmus e 
as Alliances for Traineeships.
Executado pela EASME (Exe-
cutive Agency for Small and 
Medium-sized Enterprises) e 
pela DG GROW (Directorate 
General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and 
SMEs), o programa vai decorrer 
em seis países, incluindo Portu-
gal, onde acaba de ser lançado 
no mesmo palco onde decorre 
o Portugal Fashion, um even-
to que tem procurado cruzar 
moda e indústria, mas abrange, 
também, Espanha, Itália, Ale-

manha, Polónia e Roménia.
Do lado português, entre as ini-
ciativas previstas para acabar de 
vez com a imagem de “indústria 

visitas a 3 empresas de referên-
cia da indústria têxtil e do cal-
çado, a Riopele, a Calvelex e a 
Kyaia. As escolas de formação 
APIC (curtumes) e MODATEX 
(têxtil), a Universidade de Avei-
ro, Modtissimo, Moda Lisboa e 
Portugal Fashion também se-
rão palco deste programa para 
atrair novas vocações.
Esta semana, na conferência da 
ITMF, o maior congresso têxtil 
do mundo, no Porto, Isabel Fur-
tado, CEO da TMG Automotive 
também deixou um alerta para 
o problema da mão de obra, as-

convencer as gerações mais jo-
vens de estão a entrar num clus-
ter de modernidade.
Um estudo da comissão euro-
peia conclui que até 2030 esta 

postos de trabalho só na produ-
ção. E isto é basicamente subs-
tituição geracional porque 20% 
dos trabalhadores das empresas 
destes sectores têm mais de 55 
anos. O sector da moda é pio-
neiro neste trabalho, mas a Co-
missão Europeia está a trabalhar 
com outros sectores. 

Matéria de Margarida Cardoso 
publicada no Expresso Online em 24 de 

outubro de 2019
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E-FURNITURE: O PORTAL DA CAPITAL DO MÓVEL

O setor do 
m o b i l i á r i o , 
um dos mais 
pro eminentes 
de Paços de 

Ferreira e de Portugal, evidencia 
carências de promoção 
internacional dos negócios e 
uso da economia digital nos 
processos de divulgação e venda 
que condicionam a expansão 
do tecido empresarial. A 
pensar nisto, a AEPF concebeu 

o portal digital multilingue 
“e-Furniture” (https://e-
furniture.net) – em português, 
inglês e francês –, para a 
divulgação da oferta (empresas, 
produtos, serviços, segmentos, 
localização, contactos) do 
concelho nos mercados 
externos e estimular a rede 
de contactos de cooperação 
internacional entre empresas e 

instituições internacionais.
O “e-Furniture” é integrado no 
website da AEPF (www.aepf.
pt), onde, desta forma, é pos-
sível combinar a promoção da 
oferta e divulgar feiras e cer-
tames com interesse relevante 
para os vários segmentos do 
setor e a organização de ações 
coletivas de participação de 
empresas nesses eventos inter-
nacionais. Possibilita, ainda, 
conhecer os fóruns setoriais in-

ternacionais, oportunidades de 
negócio e/ou linhas de apoio à 

-
ciamento das atividades.
Assim, se uma entidade nacio-
nal ou internacional organizar 
uma missão empresarial, feira, 
congresso, ou outros, ou então 
tiver conhecimento de uma 

oportunidade de negócio para 
empresas de mobiliário (por 
exemplo, concursos públicos 
internacionais), poderá fazer a 
divulgação no portal. Haverá, 
ainda, uma vertente de pro-
moção comercial a funcionar 
como uma plataforma de con-
centração da oferta de mobili-
ário, alargado a outros setores, 
promovendo a “clusterização” 
regional.
Esta é a primeira plataforma 

-
ta do mobiliário produzido em 
Paços de Ferreira e concelhos 
limítrofes. A produção e o co-
mércio estão concentrados mas 
a oferta e informação são ainda 
escassas e muito fragmentadas. 
O “e-Furniture” vai colmatar 
esta lacuna uma vez que qual-
quer empresa do setor do mobi-
liário, produtor ou comerciante, 
a poderá utilizar para publicitar 
os seus produtos e comunicar 
com os mercados à escala glo-
bal. O Portal possui caracterís-
ticas inovadoras e dinâmicas 
que, de forma intuitiva, indu-
zem interligações para facilitar 
a busca de oportunidades. 



M&V NEWS | Novembro de 2019 5

ESTUDO: OPÇÕES DE FUTURO 2020 – TENDÊNCIAS E VISÃO PROSPETIVA

Está já disponível, no 
Portal e-Furniture 
(https://e-furniture.
net), o estudo Op-
ções de Futuro 2020 

– Tendências e Visão Prospe-
tiva. O documento constitui 
uma visão estratégica para res-

externos, orientada para uma 
liderança que mobilize a comu-
nidade local e dinamize a eco-
nomia, em ambiente de intensa 
competitividade global e restri-

ção de recursos.
Através de uma apurada recolha 
e sistematização de informação 
sobre o estado do tecido em-
presarial da área de intervenção 
da Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira (AEPF), este 
documento tem como objetivo 
orientar as estratégias coletivas 
de inovação, de cooperação e de 

quadro estratégico de especia-
lização inteligente que dê coe-

rência às ações e projetos a ser 
implementados pela AEPF e 
outros agentes do concelho, no 
esforço de promoção de um de-
senvolvimento sustentado.
Orientado para a realidade do 
setor industrial do mobiliário 
e vestuário, escolhidos pela re-
levância que apresentam em 
termos de empresas, emprego, 
criação de valor acrescentado e 
pela exposição que evidenciam 
em termos de comércio inter-
nacional.

5
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EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS DE MOBILIÁRIO E 
COLCHOARIA AUMENTARAM 2% ATÉ SETEMBRO

As exportações 
portuguesas de 
mobiliário e 
colchoaria au-
mentaram 2% 

nos primeiros nove meses do 
ano, face ao mesmo período de 
2018, somando 1.400 milhões 
de euros, anunciou a associação 
do setor.
Em comunicado, a Associação 
Portuguesa das Indústrias de 

destaca a evolução das expor-
tações da colchoaria, que até 
setembro registaram um cres-
cimento homólogo de 8%, com 
quota de mercado de 9%. 
França, Espanha e Alemanha 
lideram o ‘ranking’ das expor-
tações do setor de mobiliário e 
colchoaria, com uma quota de 
65%. O mercado francês, com 
466 milhões de euros em ven-
das, foi o principal destino das 
exportações do setor, tendo 
crescido 2% face a igual período 
de 2018 e alcançado uma quota 

de 34% do total de exportações. 
Segundo a APIMA, “a posi-
ção de França no ‘ranking’ dos 
principais destinos comerciais 
do setor é seguida de perto pela 
Espanha”, com um volume de 
vendas de 335 milhões de euros 
e um crescimento de 1%, tendo 
uma quota de mercado de 24%.
O terceiro lugar do ‘ranking´ é 
ocupado pela Alemanha, para 
onde o setor exportou 94 mi-
lhões de euros até setembro, 

França, Espanha e Alemanha lideram o ‘ranking’ das 
exportações do setor de mobiliário e colchoaria, 

com uma quota de 65%

mais 46% do que em 2018 e 
correspondente a uma quota de 
mercado de 7%. 
No que se refere às importações 
de mobiliário e colchoaria, au-
mentaram 5% no período em 
análise, para os 733 milhões 
de euros, valor que assegura a 
manutenção de um saldo supe-
ravitário da balança comercial 
do setor, com uma taxa de co-
bertura das exportações pelas 
importações de 186%. 

Fonte: Instituto 
Nacional de 
Estatística, a 
11/10/2019
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PROJETO “FEELING THE ESSENCE” 
PARTICIPA DA BO & BYGG EM ESTOCOLMO

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

Empresarial de Paços de Fer-
reira (AEPF), desembarcou em 
mais uma capital europeia para 
promover a marca Capital do 
Móvel. Desta vez, representan-
tes do mobiliário de Paços de 
Ferreira estiveram presentes à 
Bo & Bygg em Estocolmo, Sué-
cia, entre os dias 10 e 13 de ou-
tubro.
“Os projetos de internacionali-
zação são uma excelente opor-
tunidade para as nossas empre-
sas ganharem outros mercados, 
ampliarem a visibilidade sobre 
a sua produção e também de co-
nhecerem as novas tendências. 
O nosso produto tem todas as 
condições de competirem nos 
grandes mercados internacio-
nais. Temos qualidade, tecnolo-
gia de ponta e estamos sempre 
a inovar com as nossas cria-
ções”, acrescenta o presidente 
da AEPF, Rui Carneiro.

A Bo & Bygg registou cerca 
de 26 mil visitantes este ano, 
e a AEPF esteve presente com 
peças de mobiliário de quatro 
empresas de Paços de Ferrei-
ra. Neste mês de novembro, o 

projeto “Feeling the Essence of 
Portuguese Furniture“ partici-
pa ainda da Feira de Meubel-
beurs – Salon du Meuble em 
Bruxelas, Bélgica, entre os dias 
3 e 6.
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CRIAÇÃO INOVADORA GANHA CONCURSO 
“M&V: COMBINAÇÕES IMPROVÁVEIS?”

O concurso “M&V 
– Combinações 
Improváve i s”, 
promovido pela 
AEPF no âm-

à Competitividade, teve como 
vencedora a peça da designer 
Daniela Amorim - Projeto: 
“Lado a Lado”. Essa foi a deci-
são do júri reunido na sede da 
associação no passado dia 05 de 
novembro. 
A avaliação dos membros do 
júri teve em linha de conta os 
critérios previstos no concur-
so, nomeadamente e, quanto à 
peça vencedora, a originalidade 
e criatividade com a que a mes-

ma foi concebida e apresentada. 
“A exequibilidade e aplicabi-
lidade da peça ganhadora é 
“direta”, tendo a mesma com-
binado, como era obrigatório, 
componentes das áreas do mo-
biliário e do têxtil”, comentou o 
João Vasconcelos, do Centro de 
Competências e de Incubação 
de Empresas Moveltex, um dos 
membros do júri. 
Durante o mês de dezembro 
a peça ganhadora, bem como 
todas as peças recebidas a con-
curso, participarão de um “road 
show” pela região Norte do 
País, o qual visa dar a conhecer 
a iniciativa ao público em geral. 
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