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5ª Rampa Capital do Móvel 
voltou a atrair milhares de 
espetadores  [Pág. 4]

EM DESTAQUE NESTE NÚMERO

43ª Capital do Móvel 
recebeu visita de Branquinho 
e Seguro [Págs. 2 e 3]

As empresas que invistam em responsabilidade 
e sustentabilidade social corporativa têm 
a consciência «de estar a contribuir para a 
construção para uma sociedade mais justa, 
mais eficiente e mais equilibrada», afirmou o 
presidente da AEPF, enaltecendo o caráter 
voluntário do ato. Rui Carneiro falava na 
abertura do seminário ‘O Mercado dos Produtos 
Florestais Sustentáveis’, promovido pela APCER 
no Parque de Exposições Capital do Móvel.
Reconhecendo que «a questão do desen
vol vimento sustentável tem sido um tema 
debatido em várias conferências nacionais e 
internacionais», acrescentou Rui Carneiro, «este 
conceito orienta as organizações à prática de 
gestão responsável, considerando a relação 
ética e transparente com todos os públicos 
que se relacionam com a empresa para o 
desenvolvimento sustentável do seu negócio e 
da sociedade».
Os principais objetivos deste seminário 
prenderamse com a divulgação dos modelos 
de certificação FSC e PEFC, a importância 
da proteção florestal, a promoção da gestão 

florestal sustentável e as vantagens de origem 
sustentável.
A sustentabilidade e a responsabilidade são «a 
principal preocupação em muitos países», disse 
José Leitão, da APCER. Os clientes do serviço 
de certificação desta organização «demonstram 
particular sensibilidade com as questões 
sociais», acrescentou, afirmando que o primeiro 
trabalho de certificação realizado para o Brasil 
foi, precisamente, uma certificação FSC.
Ainda que possa representar um custo 
significativo para as empresas, a mensagem 
de responsabilidade social transmitida começa 
a ser um importante argumento de venda. 
Escolher a melhor certificação segundo o país 
de destino das exportações pode, por exemplo, 
ser um fator decisivo.
As principais vantagens da certificação são a 
possibilidade de utilização de um logomarca que 
transmite uma mensagem clara e transparente 
aos clientes e consumidores; e o acesso 
a mercados cada vez mais competitivos e 
exigentes na procura de produtos ‘amigos do 
ambiente’.

Capital do Móvel discute sustentabilidade 
da floresta em seminário da APCER

A AEPF associouse às comemorações do ani
versário da loja da Entidade de Turismo Porto e 
Norte de Portugal, no aeroporto Francisco Sá 
Carneiro. 
Através de uma parceria com a autarquia, ficaram 
em exposição ao longo de um dia várias peças 
de mobiliário de empresas do município, deco
rando a área que, entre outras atividades, serviu 
de passerelle para desfiles de moda de estilistas 
do Norte, sendo vistos por milhares de visitantes, 
portugueses e estrangeiros.

Mobiliário no aeroporto

O Presidente da Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira, Rui Carneiro, esteve na manhã 
de 23 de junho a promover a 43ª Capital do Móvel 
na RTP. Rui Carneiro falou da maior feira de 
mobiliário que se iria realizar em agosto.
Nesta feira «encontrase tudo o que não se vê 
em mais nenhum lado», afirmou o Presidente da 
AEPF, apelando a que todos viesse a Paços de 
Ferreira na primeira semana de agosto.



A 43ª Capital do Móvel entregou, no passado dia 
5 de agosto, prémios a sério! 
Um júri composto por três pósgraduados em 
Design de Mobiliário, indicados pela ESEIGIPP, 
selecionaram os três melhores stands e as três 
melhores peças de mobiliário em termos de design. 
Para Célia Perry, Cristina Vaz Lourenço e Magno 
Bessa a escolha não foi fácil e até acabaram por 
atribuir mais três menções honrosas e destacar 
outras empresas participantes nesta edição da 
maior feira de mobiliário e decoração do país.
O primeiro prémio de Design foi atribuído à 
empresa R Interiores, pelo aparador da linha 
Diaa, no qual o júri encontrou a «a influência 

demarcada nesta peça pela Natureza do Douro» 
a qual «ganha forma num desenho subtil que 
transmite sensibilidade pelo design».
Em segundo lugar ficou um outro aparador, o 
Inovation, da White Oak, onde «a ousadia em 
criar algo inesperado, confere um design arrojado, 
divertido e inovador, que reflete conhecimento 
pelo material que é essência da peça. O 
aspeto rústico da peça aliado a um design mais 
contemporâneo e atual dá origem a uma peça 
divertida e original, sem no entanto perder o 
cunho robusto e tradicional do material que lhe dá 
forma», considerou o júri.
Na última posição do pódio ficou uma cadeira de 

leitura da Casa de Pau, considerando o júri que «o 
traço leve desta cadeira é realçado pela sua forma 
que nos envolve para um momento de confortável 
leitura. A escolha dos materiais atribui à peça 
um aspeto clássico que nos encaminha para um 
ambiente relaxado e aconchegado, conferindo
lhe ao mesmo tempo um cunho romântico».
Nesta categoria foram, ainda, entregues três 
menções honrosas aos aparadores reciclados 
da Moderclass, à consola Duna da Moverna e à 
estante biblioteca F. Design da F. Guedes.
Na categoria Melhor Stand, o júri distinguiu com o 
primeiro prémio a empresa Aprifer, cuja «proposta 
inovadora do stand denotase na escolha dos 

Tarefa difícil para os membros do júri: Capital do Móvel entregou prémios Design e Melhor Stand aos expositores da 43ª edição

O Vice-Presidente da autarquia, Paulo Barbosa, 
entrega o 1º Prémio Melhor Stand à Aprifer

O Presidente da AEPF, Rui Carneiro, entrega o 2º 
Prémio Melhor Stand à Kuatrus

O Vice-Presidente da AEPF, Samuel Santiago, 
entrega o 3º Prémio Melhor Stand à Madeira Negra

O secretáriogeral do Partido Socialista (PS) 
visitou, pela primeira vez, a feira Capital do Móvel, 
a convite da Direção da Associação Empresarial 
de Paços de Ferreira. 
António José Seguro frisou que a indústria deve ser 
um motor de crescimento da economia portuguesa 
nos setores tradicionais, nomeadamente o 
mobiliário, a agricultura, «porque dependemos 
de importações para a alimentação nacional, e a 

nova revolução industrial que está em curso na 
área do digital». O líder do PS considerou que o 
setor do mobiliário tem revelado um «contributo 
muito importante para criar dinamismo» na 
economia nacional e, por isso, quis com a sua 
«presença valorizar todas as forças dinâmicas da 
região». Na sua opinião, «sem um crescimento da 
economia» não é possível resolver os problemas 
do país, sublinhando que «é preciso criar riqueza 

e dar um bom motor à economia», sendo que 
nas suas palavras a indústria deveria ser o motor 
deste crescimento.
António José Seguro visitou e cumprimentou 
todos os expositores presentes, demorando
se por diversas vezes em conversas com os 
empresários, antes de se reunir com estes no 
auditório do Parque de Exposições sob o tema «A 
Inovação ao Serviço da Indústria Tradicional».

Indústria do mobiliário «deve ser motor de crescimento da economia»



Tarefa difícil para os membros do júri: Capital do Móvel entregou prémios Design e Melhor Stand aos expositores da 43ª edição

O Vice-Presidente da AEPF, Miguel Costa, entrega 
o 1º Prémio Design à R Interiores

O Vice-Presidente da autarquia, Paulo Barbosa, 
entrega o 2º Prémio Design à White Oak

O Vice-Presidente da AEPF, Samuel Santiago, 
entrega o 3º Prémio Design à Casa de Pau

materiais que são elementos que definem a 
marca. A disposição e organização são elementos 
fundamentais para atribuir uma harmonia visual 
que nos fixa no objetivo do stand», afirmaram os 
membros do júri.
Em segundo lugar foi distinguido o stand da 
Kuatrus, que «distinguese pelo seu exterior 
captando a atenção e convidando a entrar de 
forma a perceber o seu conceito.  A abordagem 
à originalidade e ao design criativo e inovador é 
uma característica que se destaca.  O seu espaço 
fechado e labiríntico envolvenos do ambiente 
exterior o que proporciona uma experiência 
bastante intimista».

Finalmente, a terceira posição para a empresa 
Madeira Negra, cujo stand reflete «a coerência 
espacial e organizacional que apresenta, também, 
uma sequência linear no seu mobiliário, existindo 
também formas interessantes e soluções criativas. 
A organização cuidada do espaço ajudanos a 
perceber melhor o seu interior e as suas peças. 
As cores claras, os espaços bem definidos e a 
iluminação contribuem para uma boa perceção 
das peças de mobiliário apresentadas no stand», 
considerou o júri.
Os membros do júri ficaram agradavelmente 
satisfeitos com a qualidade da oferta disponível 
na 43ª Capital do Móvel, tendo ainda destacado: 

a consola Indochina da J. Meireles, pela 
combinação de materiais e design português; 
o beliche Alvim da empresa Arty Class, que se 
destaca pelo mobiliário infantil; a linha Seven 
da empresa Contrastes, pela sua qualidade 
visual da madeira; o bar da Rocha’s Mobiliário; 
a J.G. Mobiliário pelo seu Stand; e por fim, duas 
empresas que dão grandes passos na junção 
do mobiliário com a tecnologia – a PF móveis e 
Bruno Moreira Interiores.
«Todos os expositores estão de Parabéns! Um 
muito obrigado pela experiência de estar perante 
MÓVEIS A SÉRIO!», afirmaram os membros do 
júri.

O setor do mobiliário é como uma Autoeuropa, 
pelo volume de negócios que gera, mas sendo 
responsável pela criação de mais postos de 
trabalho. A comparação foi efetuada pelo 
secretário de Estado da Solidariedade e 
Segurança Social aquando da inauguração da 43ª 
Capital do Móvel, no passado sábado. Agostinho 
Branquinho elogiou o trabalho desenvolvido pela 
Associação Empresarial de Paços de Ferreira 
ao longo dos últimos 26 anos, «para ajudar o 
tecido empresarial da região a crescer e a fazer 
parcerias num mundo cada vez mais global».
O governante recordou que Paços de Ferreira 
conseguiu, numa década, «multiplicar por quatro 
o volume de exportações», objetivo alcançado 
«também pelas políticas públicas mas, sobretudo, 
pelas empresas». Em resposta a um pedido do 
presidente da Câmara, Agostinho Branquinho 
prometeu influenciar o resto do Governo para 
baixar as taxas de IMI aos grandes espaços de 
comércio de mobiliário, considerandoa uma 
medida «de elementar justiça» ainda que de 
difícil concretização.
O autarca Humberto Brito, que também anunciou 

Capital do Móvel «é como uma Autoeuropa», afirmou governante
ir conceder a Medalha de Ouro do Município 
à AEPF, aproveitou a oportunidade para pedir 
apoios específicos para o setor do mobiliário, tal 
como já acontece com o calçado, o qual ainda 
recentemente «anunciou um plano de promoção 
internacional orçado em 20 milhões de euros».
O presidente da Direção da AEPF recordou que «a 
Capital do Móvel é, desde 1984, uma das marcas 
mais fortes da economia nacional, levando cada 
vez mais longe o nome de Paços de Ferreira e 

de um setor económico muito importante para o 
País». Segundo Rui Carneiro, «a prova da força, 
da determinação e da capacidade inovadora das 
empresas da Capital do Móvel está bem patente 
em mais esta edição da maior feira de mobiliário 
e decoração que se realiza em Portugal: 14.000 
metros de área de exposição completamente 
ocupados; uma centena de expositores; e 
centenas de marcas de mobiliário e de artigos de 
decoração».



Ainda sem nome mas, provavelmente, a irse 
chamar ‘Calçada’, um dos destaques desta 43ª 
Capital do Móvel foi um aparador da Inovabiliário, 
cujo painel frontal alude à típica calçada 
portuguesa.
Saído da imaginação do casal, Albano e Luísa 
Alves, com ajuda dos filhos, Carla e Miguel, este 
aparador inspirase na calçada portuguesa com 

uma simbologia retirada de uma viagem a Viseu. 
A empresa, recémcriada há cerca de três meses, 
resulta do facto de todos os elementos da família 
estarem desempregados mas com vontade de 
deixarem a sua marca no setor do mobiliário.
Esta peça esteve patente ao público, pela 
primeira vez, na feira de mobiliário de Paços de 
Ferreira.

Inspiração de Viseu para o mundo

Embalado pelo triunfo alcançado, no início do 
mês, em Murça, o espanhol Pedro Castañon 
(Norma M20 FC) venceu a 5ª Rampa Capital do 
Móvel e tornouse no primeiro piloto a alcançar 
dois triunfos esta temporada.
A prova foi organizada pelo Clube Aventura do 
MInho com o apoio da Associação Empresarial 
de Paços de Ferreira.
Ao contrário do que sucedeu na jornada 
transmontana, onde dominou por completo, 
sendo o mais rápido nas três subidas de prova, 
desta vez, Rui Ramalho (Juno CN09) pareceu 
estar disposto a discutir o triunfo até ao último 
metro e só um motor pouco colaborante o impediu 
de lutar pela vitória.
Sendo os únicos que, nos treinos conseguiram 
cumprir os 4100 metros de cada subida em 
menos de dois minutos, aguardavamse com 
grande expectativa as subidas de prova, mas 
logo na primeira tudo ficou resolvido.
É que o motor do carro do português falhou ao 
longo de toda a subida e o espanhol «viuse», de 
repente, com quase cinco segundos de avanço, 

em teoria irrecuperáveis.
E como para agravar a situação, Rui Ramalho 
teve de prescindir da segunda subida, a vitória 
de Pedro Castañon ficou assegurada.
Na última subida, com o motor reparado e sem 
nada a perder, Rui Ramalho demonstrou, ao 
averbar o melhor tempo da tarde, que podia ter 
sido ele a conquistar o primeiro «bis» do ano.
Com o primeiro lugar assegurado e com o 
segundo dependente da possibilidade de Rui 
Ramalho cumprir a última subida, João Fonseca 
(Silver Car S2) e Paulo Ramalho (Juno SSE) 
acabaram por discutir o último lugar do pódio que 
acabou por ser favorável ao primeiro, depois do 
segundo ter sido mais rápido na primeira subida.
Só que João Fonseca impôsse nas duas 
seguintes e acabou por assegurar o terceiro 
lugar, por quase dois segundos de vantagem.
Sem adversário, Tiago Reis (Ford Fiesta S2000) 
dominou a Categoria 3 e terminou em quinto lugar 
da geral, deixando o seu mais direto adversário 
na categoria, Amaro Melo (BMW E30 M3), 16.º 
da geral), a mais de 24 s., com Daniel Teixeira 

(Renault Clio RS2000), que viu reparados os 
estragos provocados pelo incêndio matinal, a 
completar o pódio da categoria.
Tal como Tiago Reis, na Categoria 3, António 
Nogueira (Porsche GT2), sétimo da geral, atrás 
de Nuno Guimarães (BRC CM 02) dominou na 
Categoria 1, com o facto de ter ganho mais de 
cinco segundos a José Silvino Pires (Porsche 996 
GT3) a permitirlhe prescindir da última subida, 
sem que a sua vitória estivesse em causa.
A fazer a primeira prova no CNM, Miguel lobo 
(Aston Martin Vantage V8 GT4/Veloso Motorsport) 
completou o pódio da categoria, impondose a 
Elias Barros (Ford Fiesta R5), que fez a última 
subida, por pouco mais de um segundo, depois 
de nas duas primeiras terem feito jogo igual.
Sem surpresa a vitória de Joaquim Teixeira (Seat 
Leon Super Copa/Bompiso Racing Team), na 
Categoria 5, sendo Joaquim Teixeira mais um 
dos pilotos que renunciou à derradeira subida, 
sem que Luís Silva (Mitsubishi Lancer VI) tivesse 
colocado em causa a sua vitória, já que no final 
era da ordem dos nove segundos a diferença 
entre os dois.
O pódio da categoria seria completado por José 
Correia (Seat Leon).
O duelo entre Hélder Silva (BMW 323i) e José 
Pedro Gomes (Ford Escort), que tem marcado a 
Categoria 6, acabou no final da segunda subida, 
quando o segundo, que já estava a cerca de 10 
s. do seu adversário, optou por não subir pela 
terceira vez, com o piloto do BMW a garantir a 
vitória e com José Artur Teixeira (Austin Mini) a 
completar o pódio.
Sem adversário na Categoria 4, José Paulo 
Sousa (BMW E30 M3), que não completou a 
primeira subida, quedouse pelo 33.º lugar da 
geral, numa prova em que era ele próprio o seu 
adversário, tendo a consolação de ter melhorado 
o seu tempo em mais de dois segundos de uma 
subida para a outra.

Classificação final

1.º, Pedro Castañon (Norma M20 FC), 3.52,369; 
2.º, Rui Ramalho (Juno CN09), 3.57,981; 3.º, João 
Fonseca (Silver Car S2), 4.04,299; 4.º, Paulo 
Ramalho (Juno SSE), 4.06,269; 5.º, Tiago Reis 
(Ford Fiesta 2000), 4.08,355 (1.º da Categoria 
3); 6.º, Nuno Guimarães (BRC CM 02), 4.09,547, 
7.º, António Nogueira (Porsche GT2), 4.11,655 
(1.º da Categoria 1); 8.º, Joaquim Rino (BRC 05), 
4.14,794; 9.º, José Silvino Pires (Porsche 996 
GT3), 4.17,084; 10.º, Joaquim Teixeira (Seat Leon 
Super Copa/Bompiso Racing Team), 4.22,643 
(1.º da Categoria 5).
Classificaramse mais 32 pilotos.

5ª Rampa Capital do Móvel: Pedro Castañon foi o primeiro a bisar


