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Gustavo Santos ministrou 
palestra motivacional para 
visitantes da 44CM  [Pág. 4]

EM DESTAQUE NESTE NÚMERO

Prémios Design e Melhor 
Stand distinguiram 
expositores da 44CM [Pág. 3]

Formação envolve empresários

A AEPF tem a decorrer três ações (uma 
de Qualidade e duas de Gestão) com 39 
empresas envolvidas, das quais estão a 
decorrer sessões de análise crítica e de 
balanço final.

Estes workshops servem para apresentar o 
ponto de situação dos trabalhos efetuados 
até à data pelas empresas em conjunto com 
os consultores e, em simultâneo, aferir do 
grau de satisfação dos empresários.

A AEPF promoveu uma apresentação da se-
gunda fase de candidaturas do Comércio 
Investe, um projeto para a dinamização e 
modernização do comércio local.
Numa altura em que o projeto conjunto 
desenvolvido pela associação junto dos 
comerciantes da cidade de Paços de Fer-
reira se aproxima do fim, surge uma nova 
possibilidade para os lojistas interessados 
apresentem um projeto que continua para 
a revitalização do comércio de rua, dito tra-
dicional.

Recorde-se que o projeto Comércio Investe 
desenvolvido pela AEFP vai terminar com 
quase 30 comerciantes envolvidos e um con-
junto de iniciativas desenvolvidas a longo do 
último ano. O principal objetivo – a união 
dos comerciantes – tem sido difícil mas pa-
rece ter-se transformado numa realidade e 
as feiras de rua, que ocorrem em todos os 
terceiros sábados de cada mês, uma realida-
de que veio para ficar.
A iniciativa contou com a presença e o apoio 
do IAPMEI.

Segunda fase de candidaturas 
ao Comércio Investe está aberta

A AEPF apresentou aos associados e empre-
sas interessadas o Plano de Internacionaliza-
ção 2015-2016, o qual foi alvo de candidatura 
apresentada às entidades competentes.
Para estes dois anos a AEPF prevê realizar 
missões empresariais de prospeção de mer-
cado aos Estados Unidos, Moçambique, Co-
lômbia (que foi alvo de uma apresentação 
pela representante da Câmara de Comércio 
Luso-Colombiana: foto abaixo), Argélia e 
Mauritânia, Irão e Azerbaijão, Emirados Ára-
bes Unidos, Qatar e Omã e Arábia Saudita. 
Estão, também, previstas as participações 
coletivas de empresas de mobiliário na Feira 
dos Autónomos da Corunha, na Semana Ver-
de da Galiza, em Silleda, e na Feira do Mó-
vel, em A Estrada, todas em Espanha, assim 
como a primeira Capital do Móvel de Zamora, 
igualmente em Espanha.

Missões 
empresariais 
e feiras 
para 2015-2016



44ª Capital do Móvel pode gerar 
cerca de 4 milhões de euros em vendas de mobiliário

O secretário de Estado do Emprego enalte-
ceu a descida no número de desempregados 
registada no último ano. Segundo Octávio de 
Oliveira, que falava na inauguração da 44ª 
Capital do Móvel, entre janeiro de 2014 e ja-
neiro de 2015 o desemprego no concelho de 
Paços de Ferreira desceu 22%, muito acima 
da média do distrito do Porto, considerando 
que a «mola real da economia são os empre-
sários e as empresas».
A feira Capital do Móvel «representa um im-
portante setor de grande dinamismo», acres-
centou o governante, lembrando que o mo-

biliário aumentou as exportações, em menos 
de uma década, de 27% para mais de 80% na 
atualidade. Segundo Octávio de Oliveira, os 
empresários tiveram «capacidade para mu-
dar de vida e encontrar argumentos para 
percorrer a via das exportações e da inter-
nacionalização».
O presidente da AEPF também não esqueceu 
o tecido empresarial e, na sua intervenção, 
agradeceu aos «empresários e trabalhadores 
de todas as empresas que já participaram 
nas feiras Capital do Móvel, pois foi graças 
a eles todos que conseguimos construir uma 

das mais importantes marcas territoriais do 
país». Para Rui Carneiro, o «grande motor da 
marca Capital do Móvel» têm sido as cam-
panhas promocionais de promoção das duas 
edições anuais da maior feira de mobiliário e 
decoração do país.
Apesar da importância do mercado nacional, 
as empresas de Paços de Ferreira têm assu-
mido a sua vertente internacional. Nos últi-
mos dez anos «as exportações aumentaram 
mais de 400%, ultrapassando os 340 milhões 
de euros no final de 2013», disse Rui Carnei-
ro.

Caiu o pano sobre mais uma feira de mobiliá-
rio e decoração Capital do Móvel. Aquela que 
é unanimemente o maior evento nacional do 
setor para o grande público decorreu, como 
habitualmente, no Parque de Exposições Ca-
pital do Móvel, entre 14 e 22 de março, ten-
do recebido cerca de 15 mil visitantes.
Os expositores presentes na 44ª Capital do 
Móvel esperam, agora, confirmar ao longo 
dos próximos meses as perspetivas de ven-
das no valor de, aproximadamente, 4 mi-
lhões de euros.
Destaque para a programação paralela cui-
dada e com convidados de reputada notorie-
dade, para a palestra motivacional de Gus-
tavo Santos e para a entrega dos habituais 
prémios Design e Melhor Stand.

Dinâmica do setor evidencia-se na 44ª Capital do Móvel



Os prémios Design e Melhor Stand da 44ª Ca-
pital do Móvel foram entregues aos exposi-
tores que mais se destacaram nesta edição 
da maior feira de mobiliário e decoração do 
país.
A escolha foi efetuada por quatro alunos da 
pós-gradução em Design de Mobiliário, do 
Instituto Politécnico do Porto, numa parceria 
entre a Associação Empresarial de Paços de 
Ferreira (AEPF) e a Escola Superior de Estu-
dos Industriais e de Gestão (ESEIG).

Prémio Design

O primeiro lugar do Prémio Design foi atribu-
ído à consola Arcus, da Moveiras, uma «apos-
ta em novos designers que tem marcado esta 
parceria da Moveiras com a Picchio», confor-
me justificou o júri. 

Em segundo lugar foi premiado o toucador 
com banco da Jovem4, da autoria de Nuno 
Magalhães. «Este designer apresentou um 
conjunto de peças com um design muito con-
sistente, o que nos dificultou a tarefa de se-
lecionar somente uma das suas peças».
Finalmente, o júri distinguiu o contador Co-
ming Home, concebido por Carla Gonçalves 
para a Carbono Doze, juntamente com o 
mestre entalhador Manuel Silva. «Esta peça 
tem a virtude de reunir saberes e gerações 
que estão muitas vezes de costas voltadas», 
enalteceu o júri.

Prémio Melhor Stand

No que se refere ao Prémio Melhor Stand, 
a escolha do júri recaiu na Moveiras, que 
apresenta «um stand ‘open space’ amplo e 

com aspeto convidativo»; na Jota Barbosa, 
no qual se destaca «uma fachada envidraça-
da criando uma harmonia visual e a forma 
como organizaram o interior»; e na Casa de 
Pau, sobretudo pela «originalidade na facha-
da conseguida através de um padrão que dei-
xa transparecer o interior do stand».
O objetivo dos prémios Design e Melhor Stand 
passa por estimular a criatividade dos expo-
sitores e foram criados em abril de 2010, 
tendo-se mantido desde então.
O júri que seleciona os seis distinguidos (três 
por categoria) é sempre independente da 
AEPF, sendo composto por arquitetos, desig-
ners ou individualidades de renome. Nesta 
44ª Capital do Móvel as empresas foram es-
colhidas por um júri composto pelos arquite-
tos Isabel Braga e Luís Vidal e pelos designers 
Carla Oliveira e César Silva.

Capital do Móvel distingue expositores 
nas categorias Design e Melhor Stand

1º Prémio Design - Moveiras 2º Prémio Design - Jovem4 3º Prémio Design - Carbono 12

1º Prémio Stand - Moveiras 2º Prémio Stand - Jota Barbosa 3º Prémio Stand - Casa de Pau

A empresa Moveiras conquistou os dois primeiros prémios da 44ª edição da feira Capital do Móvel



Gustavo Santos desafia pacenses a mudar a vida...
O conhecido apresentador da TVI e orador 
motivacional encheu o auditório do Parque 
de Exposições com a sua palestra Mude a 
Sua Casa, Mude a Sua Vida. 
As suas palavras cativaram o público 
presente, com muitos dos espetadores a 
comprarem um dos três títulos do autor 
disponibilizados na sessão de autógrafos que 
se seguiu ao evento.

A Associação Empresarial de Paços de Fer-
reira e o Instituto Superior de Administração 
e Gestão assinaram no passado dia 21 de 
março, durante a 44ª Capital do Móvel, um 
acordo de cooperação destinado à realização 
de formação para Executivos, à criação do 
Conselho Estratégico Empresarial de Paços 
de Ferreira e à realização de estágios e de 
estudos de investigação.
O acordo foi assinado pelo vice-presidente 
da AEPF, Samuel Santiago, e por Abílio da 
Cunha Vilaça, membro do Conselho Diretivo 
do ISAG.
Recorde-se que o ISAG – European Business 
School vai lançar uma nova Pós-Graduação 
em Exportação e Negócios Internacionais 
para PME. A nova Pós-Graduação pretende 
responder ao mercado de uma forma prática 
e assertiva tendo como foco as reais carên-

cias e dificuldades que os gestores poderão 
enfrentar no decorrer de um processo de in-
ternacionalização. 
A Pós-Graduação nasce da necessidade de 
formação dos profissionais que pretendem 
exportar ou que as suas empresas se encon-
tram em processo de internacionalização. 

A exportação é um desafio extremamente 
complexo, pelo que o curso do ISAG tem 
como objetivo desafiar os gestores a solucio-
nar algumas questões/obstáculos que pode-
rão surgir durante um processo de interna-
cionalização.
A Pós-graduação, com a duração de 150 ho-
ras, terá início em setembro nas novas ins-
talações do ISAG, no Campus de Salazares/
Ramalde, finalizando em janeiro de 2016. As 
candidaturas já se encontram a decorrer. 
Esta formação dirige-se a empresários, ges-
tores, quadros médios e superiores ou a 
empreendedores que pretendam ou que es-
tejam envolvidos em processos de expansão 
para os mercados internacionais. 
A internacionalização é um desafio iminente 
em qualquer empresa, um desafio que não 
deve ter demasiados riscos.

ISAG - European Business School ajuda PME a exportar


