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PREPARADOS PARA UM HARD BREXIT? TÊXTIL, 
VESTUÁRIO E MOBILIÁRIO MEDEM IMPACTO

O Brexit traz consigo um clima 
de receio e instabilidade para 
algumas empresas. Segundo 
um estudo da Universidade de 
Leuven, um Brexit sem acordo 

de euros para a balança comercial portuguesa. 
O ECO falou com intervenientes do setor do 

estes números e perceber se o impacto será as-
sim tão grande.
O diretor geral da Associação Têxteis de Portu-
gal (ATP), Paulo Vaz, refere que o Reino Unido 
é o terceiro mercado mais importante para os 
têxteis e que vai continuar a ser um “forte mer-
cado para as exportações portuguesas”, e que o 
mais importante “é saber como isto termina”, 
para as empresas se reposicionarem nos mer-
cados. “A grande problemática é a instabilidade 
que se vive na Europa e o facto de as empresas 
estarem numa grande expectativa relativamen-
te à conjuntura internacional, causada não só 
pelo Brexit mas também pela guerra comercial 
entre os EUA e a China”.
Já o presidente Associação Nacional das Indús-
trias do Vestuário e Confeção (Anivec), César 
Araújo, considera que a “Europa está “melhor 
preparada para o Brexit que o próprio Reino 
Unido”. Destaca que o fator cambial é a maior 
preocupação dos setores, apesar de considerar 
que “os países europeus vão ser solidários entre 
eles”.
Por outro lado, os fabricantes de mobiliário e 
carpintarias portuguesas estão mais precavi-
dos. O presidente da Associação das Indústrias 
de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP), 
Vítor Poças, destacou que “os fabricantes de 

mobiliário e carpintarias portuguesas estão a 
reduzir a exposição ao Reino Unido, optando 
por parcerias locais em vez de abrir espaços fí-
sicos e deslocar pessoal”. Acrescentou que estão 
a tomar estas medidas “por precaução, para po-
derem sair [do Reino Unido] rapidamente”.
Apesar de estar otimista, o diretor geral da As-
sociação Têxteis de Portugal está consciente 
que desde que o Reino Unido manifestou o in-
teresse em sair da União Europeia “o setor dos 
têxteis tem vindo a perder alguma quota neste 
mercado; tem vindo a decrescer 3 a 4% anual-
mente”, refere. Explica que “a desvalorização da 
libra prejudica imediatamente as exportações 
para o Reino Unido e esta incerteza acaba por 
levar a quebras de consumo interno”.
De acordo com o estudo, “o Brexit reduz a ati-
vidade económica do Reino Unido cerca de 
três vezes mais em comparação aos 27 países 
membros da UE”. A universidade belga prevê 
que relativamente ao PIB, o Reino Unido vai 
sofrer um decréscimo na produção de valor 
agregado: a percentagem desta queda será en-

prevendo-se assim um cenário difícil para o 
Brexit.
Mesmo com toda a incerteza que se vive na Eu-
ropa e no mundo, Portugal exportou 531,4 mi-
lhões de euros de têxteis e vestuário, sendo que 
foi o melhor mês desde julho desde 2002, de 
acordo com dados do Instituto Nacional de Es-
tatística (INE). Contudo, as exportações para o 
Reino Unido continuam em queda, registando-
-se uma quebra de 6 milhões de euros.

de euros para Portugal. O têxtil será o setor mais afetado, 
segundo um estudo da Universidade de Leuven

Matéria de Fátima Castro publicada no Jornal Eco em 29 
Setembro de 2019
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EXPORTAÇÕES DE TÊXTEIS E VESTUÁRIO 
REGISTAM MELHOR JULHO DESDE 2002

Em comunicado, a Associação Têxtil e 
Vestuário de Portugal (ATP) diz te-
rem sido exportados pelo setor 531,4 
milhões de euros em julho, um re-
sultado que ainda assim “não foi su-

do mês precedente”, em que as exportações de 

de euros, numa quebra homóloga mensal de 
12,6%.
Em termos acumulados, de janeiro a julho as ex-
portações do setor somam 3.207 milhões de eu-
ros, menos 0,9% do que o mesmo 
período de 2018.
Neste período, em termos de gran-
des categorias de produtos, as 
matérias têxteis registaram uma 
queda de 0,5%, o vestuário caiu 
0,6% e os têxteis-lar e outros arti-
gos têxteis confecionados também 
diminuíram as exportações em 
3,3%. Ainda assim, a ATP desta-
ca o desempenho das exportações 
de vestuário e acessórios de tecido 
(acréscimo de 25 milhões de euros 

ou 4,3%), de pastas, feltros, artigos de cordoaria 
(+17 milhões de euros ou 10,3%) e de tecidos 
especiais e tufados (+3,8 milhões de euros ou 
5,7%).
As exportações para destinos extracomunitários 
cresceram 5,5% nos primeiros sete meses do ano, 
enquanto para a União Europeia diminuíram 
2,3%.
Os países que lideram o ‘ranking’ dos destinos 
com maior crescimento absoluto são extracomu-
nitários: os EUA (acréscimo de 17 milhões de eu-
ros, +9%), o Canadá (mais sete milhões de euros 
ou 25%) e a Índia (mais cinco milhões de euros 
ou 107%).

Por outro lado, os destinos que regis-
tam maior queda são comunitários: 
a Espanha (com uma queda de 37 
milhões de euros, ou seja, -3,7%) e a 
Alemanha (menos 15 milhões de eu-
ros, equivalente a -5,2%).
Em queda continuam as exportações 
para o Reino Unido, com um recuo 
de seis milhões de euros, correspon-
dendo a -2,5%.
No acumulado de janeiro a julho a 
balança comercial dos têxteis e ves-
tuário apresenta um saldo exceden-

tário de 616 milhões de euros, com uma taxa de 
cobertura de 124%.

Houve um crescimento de 3,4% 
face ao período homólogo, mas 

acumulou-se uma quebra de 0,9% 
desde o início do ano

Matéria da Agência Lusa publicada no site Dinheiro Vivo em 
09 de setembro de 2019
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PROJETO FEELING THE ESSENCE DESEMBARCOU EM 
VALÊNCIA PARA MAIS UMA FEIRA INTERNACIONAL

Potenciar a presença da marca Capital 
do Móvel no mercado internacional e 
mostrar o know-how, a variedade e a 
qualidade do setor do mobiliário no 
concelho de Paços de Ferreira. Este é 

o objetivo do projeto “Capital do Móvel – Feeling 
the EssenceI”, promovido pela Associação Em-
presarial de Paços de Ferreira (AEPF), que par-
ticipou, de 17 a 20 de setembro, na Feira Habitat 
em Valência, Espanha.
“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”, acrescentou o presi-
dente da AEPF, Rui Carneiro.
As participações em feiras internacionais são 
uma demonstração do potencial de alternativas 
de mobiliário disponível no concelho, a apresen-
tar soluções à medida das necessidades da procu-
ra. São, também, uma oportunidade de potenciar 
dinâmicas comerciais, percepcionar tendências 

de procura e conhecer as posições da concor-
rência à escala global.
O projeto “Capital do Móvel – Feeling the Es-
sence” integra um conjunto de ações para capa-
citar o tecido empresarial de Paços de Ferreira e 
concelhos limítrofes, no setor do mobiliário de 
madeira e estofado.
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DIRETÓRIO DE BOAS PRÁTICAS DE COOPERAÇÃO 
EMPRESARIAL DISPONÍVEL NO PORTAL E-FURNITURE

Está já disponível, no portal e-Furni-
ture (https://e-furniture.net), o Dire-
tório de Boas Práticas desenvolvido 

para a Competitividade, para auxi-
liar as indústrias dos setores do Mobiliário e do 

-
peração e coopetição entre empresas, bem como 
para evidenciar a sua importância na promoção 
da competitividade das PMEs.
As vantagens da cooperação e da coopetição são 
imensas e derivam essencialmente do aproveita-
mento de sinergias, permitindo dispor de benefí-
cios, tais como: recursos, tecnologias, competên-
cias e Know-how complementares, que de outra 

forma seriam inacessíveis; partilha de riscos na 
aproximação a novos negócios e a novos merca-
dos; economias de escala que permitam um me-
lhor conhecimento dos mercados e a racionali-
zação de atividades; acesso a recursos materiais, 

fornecedores e clientes.
O Diretório de Boas Práticas tem conteúdos que 
permitem estabelecer lógicas de complementari-
dade entre a inovação, a cooperação e a coopeti-

-
dade empresarial e especialização inteligente na 
racionalização de recursos.
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