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42CM: Prémios Design e 
Melhor Stand destacam 
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EM DESTAQUE NESTE NÚMERO

ProIndústria: Apostar na 
reindustrialização de Paços 
de Ferreira [Pág. 4]

A inauguração do Parque de Exposições Capital do 
Móvel, a qual contou com a presença do Vice-Primei-
ro-Ministro Paulo Portas, foi mais um momento alto 
nos 25 anos de atividade da Associação Empresarial 
de Paços de Ferreira (AEPF). 
Esta data histórica foi celebrada com uma sessão so-
lene de homenagem às empresas fundadoras desta 
associação: Ventilações Moura, Animóvel, Armando 
Ferreira da Silva & Filhos, Móveis Portos – Luís dos 
Santos Pereira, Antonino da Maia Costa, Cardoso 
Leal & Filhos, Serafim Ferreira & Matos e Móveis 
Costa Pereira.
Paulo Portas enalteceu o percurso da AEPF, respon-
sabilizando-a pelo percurso notável da marca Capital 
do Móvel, atualmente já com peso internacional, e do 
próprio setor do mobiliário. «Quando a associação 

nasceu as exportações de mobiliário eram de menos 
de 10 por cento», enquanto hoje já somam cerca de 
80 por cento, afirmou o Vice-Primeiro-Ministro, 
prometendo apoiar a Capital do Móvel para que se 
construa em Paços de Ferreira uma marca europeia 
de mobiliário.
O presidente da AEPF, naquele que foi o seu último 
ato público enquanto líder da associação, agradeceu 
a todos os executivos, anteriores e atual, pelo traba-
lho desempenhado em prol do concelho e do setor 
económico da região e elencou alguns dos objetivos 
cumpridos enquanto dirigente nos últimos nove anos. 
Hélder Moura agradeceu, ainda, aos dois expositores 
que marcaram presença nas 42 edições da feira Capi-
tal do Móvel, Argopin e J. Meireles, os quais também 
foram alvo de homenagem por parte da AEPF.

Capital do Móvel pode ser referência europeia:
Vice-Primeiro-Ministro inaugurou 

Parque de Exposições e elogiou AEPF

A marca Capital do Móvel «é um trunfo ao qual ne-
nhuma Direção pode ficar indiferente», afirmou o 
novo presidente da Associação Empresarial de Paços 
de Ferreira (AEPF) na sessão de tomada de posse, que 
decorreu no passado dia 15 de abril. Rui Carneiro de-
fende que a marca deve estar fortemente representada 
nas feiras internacionais enquanto principal insígnia 
do mobiliário português.
Rentabilizar o Parque de Exposições Capital do Móvel, 
através de maior variedade de atividades, e «transfor-
mar o Gabinete do Associado num espaço de acolhi-
mento personalizado de cada empresa» são outros 
dos compromissos assumidos pela nova Direção da 

AEPF, apelando à conhecida expressão 
«A União Faz a Força!».
Agradecendo aos elementos da anterior 
Direção, Rui Carneiro elogiou «o traba-
lho sério e produtivo realizado ao longo 
destes últimos quatro anos», sem esque-
cer «todos que por aqui passaram que, 
com muito trabalho, dedicação e elevado 
sentido de responsabilidade, dignificaram 
esta associação». Na sua opinião, este pró-

ximo mandato é uma oportunidade para tornar a AEPF 
«cada vez maior e melhor».
Presente na cerimónia, o presidente da autarquia de-
sejou «felicidades e venturas» para a nova Direção e 
elogiou o trabalho desenvolvido pelos anteriores diri-
gentes. Humberto Brito defendeu o estabelecimento 
e aprofundamento de relações de cooperação entre 
as duas instituições, sobretudo para fortalecer a con-
fiança. Lembrou que tinha existido uma reunião nessa 
manhã, entre a AEPF e a Câmara, já com o novo pre-
sidente, relacionado com os planos estratégicos para 
o mobiliário e o têxtil, sinal de que «já foram dados 
alguns passos seguros» no sentido da cooperação.
Humberto Brito prestou, ainda, homenagem ao presi-
dente cessante através da entrega de uma lembrança, à 
margem da sessão solene de tomada de posse. Hélder 
Moura afirmou que «só com muito trabalho se conse-
guiu fazer o que se fez», apelando à união, porque «só 
unidos é podemos levar esta marca Capital do Móvel 
cada vez mais longe».

Objetivo: Fazer a AEPF 
maior e melhor!



Os primeiros concursos ao sistema de incentivos 
para projetos de investimento empresarial deverão 
ser abertos no segundo semestre de 2014, garantiu o 
presidente do IAPMEI. Miguel Campos Cruz falava 
na inauguração da 42ª Capital do Móvel – Feira de 
Mobiliário e Decoração de Paços de Ferreira, numa 
organização da Associação Empresarial de Paços de 
Ferreira (AEPF).
Satisfeito com a aposta dos empresários do setor do 
mobiliário na diferenciação, Miguel Campos Cruz 

Capital do Móvel «soube adaptar-se a todas as crises»

Contate o Departamento de Feiras e Eventos para mais informações.

Badajoz (Participação Coletiva) - 3 a 6 de abril de 2014
Saúde e Termalismo de Portugal e Galiza - 15 a 18 de Maio de 2014
Semana Verde da Galiza - Silleda (Participação Coletiva) - 12 a 15 de Junho 2014
Feira de Náutica e Desportos Aquáticos - Junho 2014 (a confirmar)
43ª Capital do Móvel - Feira de Mobiliário e Decoração de Paços de Ferreira - 2 a 10 de Agosto de 2014
Feira do Móvel da Galiza - A Estrada - 20 a 28 de Setembro de 2014
FIL - Intercasa Concept (Participação Coletiva) - 4 a 12 de Outubro 2014
1ª Feira Ibérica de Máquinas, Equipamentos e Acessórios para Oficinas de Automóveis e Material de Transporte - 22 
a 26 de Outubro 2014 (a confirmar)
Office - Feira de Artigos e Equipamentos para Escritório - Outubro 2014 (a confirmar)
Texmaq - Feira Ibérica de Máquinas e Acessórios para a Indústria Têxtil, Vestuário e Calçado  - 19 a 22 de Novembro 
2014
Feira dos Autónomos da Galiza - Corunha (Participação Coletiva) - 4 a 8 de Dezembro 2014

Calendário de Feiras para 2014
entende que é tarefa daquele organismo acompanhar 
as alterações de mercado, sendo «muito importante 
disponibilizar instrumentos às empresas para a ino-
vação». Defendeu que financiamento, aposta na ino-
vação, internacionalização e mercados internos serão 
as grandes áreas a que o IAPMEI irá dar particular 
atenção. Considerando que «o próximo quadro comu-
nitário é apenas uma peça do puzzle no apoio às micro 
e pequenas empresas», Miguel Campos Cruz assegu-
rou que esta não será a «única resposta» para o tecido 
empresarial.
A maior feira de mobiliário do país realiza-se, pela 
primeira vez, após o fim das obras de remodelação no 
Parque de Exposições Capital do Móvel. O edifício é, 
agora, o maior equipamento do país revestido a cor-
tiça. Para o presidente da direção da AEPF, trata-se 
«do culminar deste grande projeto», principalmente 
porque veio corresponder ao que «os empresários já 
reivindicavam deste parque». Segundo Hélder Moura, 
«a Capital do Móvel soube adaptar-se a todas as cri-
ses», sendo essa a razão do seu sucesso. «Quando cai 

um mercado, já estamos a pensar em outro», afirmou, 
recordando a aposta na comunicação junto dos emi-
grantes, nomeadamente em França, Alemanha e Suíça. 
Lamentando a quebra do mercado nacional, o qual «foi 
fundamental para a Capital do Móvel e vai continuar 
a ser», Hélder Moura salientou a iniciativa de muitos 
empresários do setor do comércio de mobiliário que 
também apostaram na internacionalização, «com bons 
resultados». Reconhecendo ter chegado à presidência 
da autarquia de Paços de Ferreira «num momento 

particularmente difícil do concelho», Humberto Brito 
afirmou estar ainda em curso «o processo de conhe-
cimento do município». Parte integrante desta análise 
será o Plano Estratégico para o setor do mobiliário e 
do têxtil e vestuário, documentos que serão realizados 
por universidades da região, que contarão com o apoio 
da AEPF e que «têm de estar concluídos muito breve-
mente», acrescentou. Relativamente ao novo Parque de 
Exposições, Humberto Brito disse ser «uma mais-valia 
para o concelho».



1º PRÉMIO DESIGN
Carbono Doze

2º PRÉMIO DESIGN
Moveiras

3º PRÉMIO DESIGN
Intense

1º PRÉMIO MELHOR STAND
Contrastes

2º PRÉMIO MELHOR STAND
Moveiras

3º PRÉMIO MELHOR STAND
Carbono Doze

1º PRÉMIO DESIGN: Carbono Doze 2º PRÉMIO DESIGN: Moveiras

Na 42ª Capital do Móvel foram, também, entregues os 
habituais prémios Design e Melhor Stand. Estes pré-
mios, instituídos em abril de 2010, visam distinguir as 
empresas que mais investem em inovação do ponto de 
vista do design das peças de mobiliário em comerciali-
zação, bem como na conceção dos stands.
O prémio Design foi entregue às empresas Carbono 
Doze, Moveiras e Intense. Quanto ao Melhor Stand, 

foram distinguidas as empresas Contrastes, Moveiras 
e Carbono Doze.
A Carbono Doze soma, com estes dois troféus, oito 
distinções na Capital do Móvel, continuando atrás 
da Kuatrus Interiores que já conquistou 9 prémios. A 
Moveiras tem cinco e a Intense, quatro. A Contrastes 
somou a sua segunda distinção.
O júri responsável pela seleção é convidado ao abrigo 

de um protocolo entre a AEPF e a Escola Superior de 
Estudos Industriais e de Gestão do Instituto Politécni-
co do Porto o qual, nesta edição, foi composto pelos 
designers Vasco Alves e Bruna Almeida e pela escul-
tora Inês Osório, todos alunos da pós-graduação em 
Design de Mobiliário de Paços de Ferreira.
A 43ª Capital do Móvel realiza-se nos próximo mês de 
agosto, entre os dias 2 e 10.

Prémios Design e Melhor Stand distinguiram empresas que se destacaram

Os premiados da 42ª Capital do Móvel



O programa ProIndústria representa «os primeiros 
passos de um projeto inovador de reindustrialização», 
afirmou o presidente da Associação Empresarial Paços 
de Ferreira. Hélder Moura falava na apresentação deste 
programa que visa preparar as empresas para o quadro 
comunitário de apoio 2014-2020. 
O dirigente lembrou que a indústria assegura cerca 
de 40 por cento do emprego nacional e elogiou os go-
vernantes que «perceberam a importância de apoiar o 
setor industrial», assim como agradeceu o apoio que a 
Câmara Municipal de Paços de Ferreira decidiu prestar 
ao ProIndústria.
Humberto Brito garantiu que «todas as iniciativas que 
visem apoiar o comércio e a indústria do concelho são 
importantes e merecem todo o apoio da Câmara Mu-
nicipal». No entanto, considera que «quem quer ser 
industrial tem de ter apoios para além do conhecimen-
to», sendo importante que «o município mantenha os 
benefícios fiscais para a instalação de empresas» no 
concelho, apelando ao Governo para permitir o acesso 
aos fundos comunitários para a construção de espaços 
físicos.
Maria João Veiga Gomes, da AICEP, afirmou que «as 
crises são momentos de oportunidade para as empre-

sas e para o país», considerando que o peso de cerca de 
40 por cento das exportações no PIB é um «sinal evi-
dente da competitividade das empresas» portuguesas. 
«Em três anos, desde 2010, as exportações nacionais 
cresceram cerca de 25 por cento», acrescentou. Para 
a representante da AICEP, «os sinais existentes de-
monstram que a internacionalização está para ficar», 
elogiando o «ambicioso, mas realista», plano de inter-
nacionalização da AEPF para 2014-2015, «apostando 
na diversificação de mercados». Na opinião de Maria 
João Veiga Gomes, o «esforço conjunto da AEPF e da 
AICEP visa o sucesso das empresas» na procura de no-
vos parceiros comerciais.

ProIndústria

Recorde-se na génese do projeto ProIndústria está o 
desinvestimento ocorrido ao longo da última década 
em Portugal no setor industrial contribuindo, no atual 
cenário de crise económica internacional, para o au-
mento do desemprego e para a destruição do tecido 
económico. Este projeto visa, assim, criar meios para 
inverter a tendência de desinvestimento industrial em 
direção a uma reindustrialização sustentada e integra-

da em estratégia regional do setor do mobiliário.
Dentro da panóplia de serviços a prestar às empresas 
no âmbito do ProIndústria, o projeto engloba as áreas 
complementares de Planeamento Estratégico de Ma-
rketing e Internacionalização; Gestão do Ambiente 
Externo e Interno; Gestão da Qualidade; e Assistência 
Técnica, Tecnológica, de Produtividade e Layouts. Os 
principais objetivos passam por desenvolver mecanis-
mos de reflexão nas empresas conducentes à criação 
de ferramentas adequadas à penetração em novos 
mercados, baseando-se em estratégias de valorização 
e diferenciação; implementar a metodologia Lean Ma-
nagement nas empresas, corrigindo eventuais desvios 
e contribuindo para o aumento da otimização e da pro-
dutividade das organizações; implementar o sistema 
de gestão da qualidade, com vista à sua certificação, 
representando uma mais-valia para as empresas no 
mercado fortemente concorrencial; e implementar o 
sistema de gestão ambiental, segundo a norma ISSO 
14000, com vista à sua certificação, assumindo o com-
promisso de cuidar do meio envolvente perante a so-
ciedade, em geral, e os consumidores, em particular.
O projeto terá a duração de 21 meses, prevendo-se a 
sua conclusão em meados de 2015.

ProIndústria é aperitivo para reindustrialização da região

Durante a 42ª Capital do Móvel realizou-se um 
workshop sobre a nova moda das redes sociais: 
o Facestore.
Os dados disponíveis mostram que a grande 
maioria das micro e pequenas empresas nacio-
nais não está ainda sensibilizada para as vanta-
gens da utilização do Facebook nos seus proces-
sos de negócio, nomeadamente na comunicação 
e promoção dos seus produtos ou serviços e no
aumento da notoriedade da sua marca ou em-
presa. Atualmente existem diversas ferramentas 
que permitem vender diretamente no facebook e 

em Portugal foi criada uma plataforma, pioneira 
a nível mundial, que ajuda as PME portuguesas a
tirar partido do potencial do Facebook e vende-
rem através desta Rede Social.
Este Workshop, visou estimular as empresas a ti-
rar o máximo partido deste tipo de plataformas e
criar a sua loja dentro do próprio Facebook, atra-
vés da Facestore e desta forma aumentar as suas
vendas.
Este workshop resultou de uma parceria entre a 
AEPF e a SOCIAL MKT - Empresa de Social 
Media e Marketing Digital.

Facestore em workshop


