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Comerciais otimismistas 
vendem mais e melhor 
do que pessimistas [Pág. 3]

EM DESTAQUE NESTE NÚMERO

Conheça em primeira mão 
as feiras prevists para 2014 
em Paços de Ferreira [Pág. 4]

A Direção da AEPF 
deseja a todos 

os seus associados, 
clientes, fornecedores, 

colaboradores 
e familiares 

um Bom Natal 
e Próspero Ano Novo.

Dinamizar o setor do mobiliário local e combater 
o desemprego são objetivos deste projeto imple-
mentado pela Associação Empresarial de Paços de 
Ferreira

Promover a reindustrialização de Paços de Ferreira 
é o grande propósito de um projeto apresentado pela 
Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF) 
ao Programa Operacional Regional Norte e que me-
receu aprovação por parte da Autoridade de Gestão.
Na génese deste projeto está o desinvestimento ocor-
rido ao longo da última década em Portugal no setor 
industrial provocando, no atual cenário de crise eco-
nómica internacional, o aumento do desemprego e a 
destruição do tecido económico. O projeto ProIndús-
tria visa, assim, criar meios para inverter a tendência 
de desinvestimento industrial em direção a uma rein-
dustrialização sustentada e integrada em estratégia 
regional do setor do mobiliário.
A candidatura, que envolve 36 empresas, previa ações 
para estruturar e criar condições, no seio da AEPF, 
para liderar este processo; aumentar o conhecimento 
da arte e como orientar a reindustrialização; apoiar e 
assistir as empresas de forma estruturada e criadora 
de valor; promover e divulgar a região e as suas po-
tencialidades; e controlar a implementação do projeto 

para garantir o seu sucesso. O ProIndústria pretende, 
de forma a sustentar o projeto, elaborar um conjunto 
de estudos transversais e setoriais, nomeadamente 
sobre a reindustrialização e industrialização do con-
celho de Paços de Ferreira, o estado da arte, o trata-
mento e valorização dos resíduos industriais do setor 
do mobiliário e a produção de energia e calorífica a 
partir de resíduos provenientes das limpezas flores-
tais, de acessos e dos resíduos industriais.
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; Diagnóstico e Planea-
mento Estratégico Empresarial; Gestão do Ambiente 
Externo e Interno; Gestão da Qualidade; Internacio-
nalização Sustentada; Planeamento da Sucessão nas 
Empresas; Estratégicas de Inovação e Desenvolvi-
mento de Produtos e Serviços; Assistência Técnica, 
Tecnológica, de Produtividade e Layouts; Gestão e 
Promoção através da Marca; e Formação Profissional 
e Avaliação.
O projeto terá a duração de 21 meses, prevendo-se a 
sua conclusão em meados de 2015.
O valor global aprovado da candidatura foi de 
347.174,45 euros, do qual são elegíveis para financia-
mento 238.560 euros.

Associação Empresarial de Paços de Ferreira 
investe na reindustrialização da região

O IAPMEI recebeu no âmbito da 7ª fase do programa 
Passaporte para o Empreendedorismo, encerrada a 15 
de novembro, mais de 900 candidaturas de jovens em-
preendedores, correspondentes a 578 ideias para novos 
projetos empresariais, valor que praticamente triplicou 
face à fase anterior. Os resultados serão conhecidos 
durante o mês de dezembro, após o período de análise 
das candidaturas, que se encontra a decorrer.
Até esta altura, esta iniciativa do IAPMEI já apoiou 
mais de 650 jovens no desenvolvimento de 367 projetos 
empresariais.
O Passaporte para o Empreendedorismo apoia proje-
tos de empreendedorismo inovador com potencial de 
crescimento ainda em fase de ideia, desenvolvidos por 
jovens licenciados, com idade até aos 30 anos, ou até 
aos 34 anos, no caso de possuírem mestrado ou dou-
toramento.
Durante quatro meses, os jovens que vejam o seu pro-
jeto selecionado terão acesso a uma bolsa mensal de 
691,70 euros, para os ajudar a fortalecer a sua ideia de 
negócio, podendo este apoio ser estendido por mais 
oito meses, após uma avaliação intercalar do projeto.
Para além da bolsa, os jovens contam ainda no Passa-
porte para o Empreendedorismo com o acesso privile-
giado a uma rede nacional de mentores, que lhes pode 
assegurar aconselhamento na fase de desenvolvimento 
da ideia de negócio, bem como assistência técnica para 
planeamento do projeto empresarial.

Empreendedorismo com 
mais de 900 candidatos



A sua empresa é prestadora de serviços de apoio à ex-
portação e ao negócio internacional? Então o Fórum 
Portugal Exportador é para si.
No dia 27 de novembro, no Centro de Congressos de 
Lisboa, decorre mais uma edição de uma iniciativa que 
permite às empresas aceder, de forma simples e agre-
gada, à informação e contatos  necessários ao início do 
processo e ao mesmo tempo, incentivar as PME a dar 
os primeiros passos de exportação.
Destinado a empresas que querem dar os primeiros 
passos de internacionalização e a empresas que, já ten-

do experiência exportadora, pretendem alargar as suas 
capacidades de exportação, o evento permite estimular 
a internacionalização das empresas, em especial das 
PME, com o objetivo de alargar a base  exportadora 
nacional; contribuir para a capacitação e reforço das 
competências exportadoras das empresas  tendo em 
vista a diversificação dos mercados de exportação; e 
fortalecer o relacionamento com parceiros.
Estarão presentes neste evento as Câmaras de Comér-
cio bilaterais, Embaixadas acreditadas em Portugal e 
as mais relevantes Entidades Públicas e Privadas de 

apoio à internacionalização com quem os visitantes 
profissionais poderão marcar encontros personaliza-
dos. As empresas podem, ainda, assistir aos workshops 
de mercado; participar nos Cafés Temáticos; e benefi-
ciar de apoio de consultoria na área de mercados, como 
aceder a empréstimos e serviços de financiamento 
estruturado e a financiamentos para realização de es-
tudos de viabilidade de investimentos nos países ACP 
(África, Caraíbas e Pacífico).
Trata-se de um evento organizado por Fundação AIP, 
AIP-CCI, BES e AICEP, com o apoio da CIP e AEP.

Portugal Exportador é oportunidade para PME

Os comerciantes do concelho de Paços de Ferreira 
reuniram-se no passado dia 20 de novembro, na As-
sociação Empresarial (AEPF) para discussão de pro-
postas de animação das lojas do comércio local para 
a época de Natal.
A reunião serviiu, ainda, para apresentação do projeto 
coletivo da AEPF de animação do comércio local do 
concelho para 2014, no âmbito do Sistema de Incenti-
vos Comércio Investe. Este projeto resulta da iniciativa 
do Departamento de Apoio às Empresas desta institui-
ção, o qual se reuniu, por duas vezes, com os comer-
ciantes de Paços de Ferreira. As anteriores reuniões, 
realizadas em 20 de outubro e em 12 de novembro, 
produziram resultados muito positivos entre os empre-
sários do comércio local, ficando inclusive agendado 

um encontro mensal para acompanhamento do proje-
to e das necessidades dos comerciantes de Paços de 
Ferreira.
A AEPF, embora a sua génese esteja relacionada com a 
indústria e, em particular, com o mobiliário, tem pro-
curado estar atenta ao pequeno comércio de rua e aos 
seus problemas. Recentemente, elaborou uma campa-
nha de promoção que envolveu alguns meios de co-
municação de difícil acesso aos comerciantes mas que, 
pela força do conjunto, se tornaram possíveis.
Relativamente ao projeto de animação para 2014, es-
tão em cima da mesa a possibilidade de realização de 
passagens de modelos, horários alargados em épocas 
festivas e eventuais sorteios para premiar a fidelidade 
dos clientes do comércio local.

Comerciantes unem-se em campanha para 2014...

As ruas do concelho de Paços de Ferreira vão ter ani-
mação extra neste Natal. Conforme ficou acordado na 
última reunião entre a Associação Empresarial e os 
comerciantes, a AEPF irá disponibilizar alcatifa ver-
melha e Pinheiros de Natal para decoração exterior das 
lojas interessadas. Foi, igualmente, aprovada a instala-
ção de sistema de som nas principais vias do concelho, 
o que já está a ocorrer. 
Quanto à alcatifa e ao pinheiro, a AEPF disponibiliza 
estes elementos a preço de custo: 1,5 euros por metro 

quadrado de alcatifa, passando para 3 euros com co-
locação. Se o comerciante optar por alcatifa usada (de 
anteriores feiras da AEPF), esta será disponibilizada 
sem custos, pagando apenas a aplicação. Já o pinhei-
rinho custará a cada comerciante interessado 19 ou 27 
euros, consoante modelo.
Estes elementos, simbolicamente simples, visam criar 
uma atmosfera mais acolhedora para os consumidores, 
contribuindo para a aposta no comércio de proximi-
dade.

... e cobrem as ruas a alcatifa vermelha

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza, no 
próximo dia 11 de dezembro, pelas 21h00, no Parque 
de Exposições Capital do Móvel, uma sessão de escla-
recimento sobre a «Operação Comércio Seguro». Ba-
seado numa filosofia de policiamento de proximidade, 
este programa diário e permanentemente disponível, 
tem por objetivo incrementar condições acrescidas de 
proteção e segurança aos comerciantes.
Partindo do reforço do policiamento através de pa-
trulhas apeadas e do estabelecimento, de regras e 
procedimentos de segurança de carácter geral, o de-
senvolvimento deste programa tem vindo a permitir, 
em estreita colaboração com as forças de segurança, 
a promoção de ações de sensibilização e a adoção 
das medidas que melhor respondam às necessidades 
e condições específicas das diferentes comunidades 
locais, aos níveis tanto da prevenção dos ilícitos cri-
minais de que são vítimas os cidadãos que circulam 
nas áreas comerciais, como relativamente a furtos e 
assaltos a estabelecimentos. 
A «Operação Comércio Seguro» é uma iniciativa do 
Ministério da Administração Interna que visa a pre-
venção dos ilícitos criminais de que são vítimas os 
cidadãos que circulam nas áreas comerciais; os furtos/
assaltos a estabelecimentos comerciais; o desenvolvi-
mento de ações de sensibilização junto dos comercian-
tes. A entrada é livre.

GNR divulga «Operação 
Comércio Seguro»



A Associação Empresarial de Paços de Ferreira 
(AEPF) assinou, recentemente, protocolos de coope-
ração com várias empresas, no sentido de serem pres-
tados serviços relevantes às empresas associadas em 
condições mais vantajosas.
Deste modo, foram acrescentadas às parcerias colo-
cadas à disposição dos associados, protocolos com 
as empresas ATM Consultores e ATM Consultores 
II, ambas com sede em Paços de Ferreira, no senti-
do de prestar serviços de Segurança, Higiene e Saú-
de no Trabalho (SHST); a empresa Cannon Hygiene 
Portugal, com sede em Alcabideche, para prestação 
de serviços de higiene, desinfestação, consultoria na 
implementação do sistema HACCP e formação, des-
truição de documentos confidenciais e fornecimento 
de produtos de higiene; e com a empresa Correia & 
Correia, com vista ao acesso a serviços de gestão de 
resíduos industriais perigosos.
Para mais informações e contatos, consulte o sítio da 
Internet www.aepf.pt.

Parcerias trazem 
vantagens a associados

A Associação Empresarial de Paços de Ferreira 
(AEPF) e a República Virtual, empresa sediada na 
Maia, assinaram um protocolo de parceria destina-
do à realização de ações de divulgação, promoção e 
contratualização dos serviços de Search Engine Opti-
mization (SEO – Otimização de Motores de Busca da 
Internet) aos associados da AEPF.
A República Virtual é «uma instituição de caráter pri-
vado, orientada para a prestação de serviços de SEO 
(Search Engine Optimization), com vista à otimização 
de uma página, ou de um website, para um melhor po-
sicionamento no ranking das pesquisas dos resultados 
nos motores de busca, fazendo com que seja melhor 
compreendido pelas ferramentas de busca em relevân-
cia, aparecendo assim nas primeiras páginas e geran-
do mais visibilidade, logo mais visitantes, e com mais 
visitantes estamos a falar em mais vendas», conforme 
se pode ler no documento agora assinado.
O protocolo prevê um desconto de 40% sobre os pre-
ços de tabela aos associados da AEPF.

AEPF ajuda empresas 
a melhorar a visibilidade 
na Internet

«O Poder do Otimismo – Estratégias para Vender com 
Paixão» é o nome do workshop de motivação que se 
realiza no próximo dia 5 de dezembro, pelas 21h00, no 
Parque de Exposições Capital do Móvel.
Estudos científicos revelam que um vendedor otimista 
vende, no mínimo, mais 37 por cento do que um pes-
simista, podendo chegar a vender mais 88 por cento. 
Neste workshop os participantes irão descobrir o que 
a investigação científica provou serem as estratégias 
de sucesso dos otimistas e como pequenas mudanças 
poderão fazer toda a diferença nos resultados obtidos.
São temas deste workshop os objetivos e a motivação 
para o sucesso; a autoconfiança; as competências de 
comunicação positiva; o relacionamento interpessoal 
positivo; a resiliência e a superação de estados emocio-

nais negativos; e a energia, a pró-atividade e o sucesso.
Os oradores (nas fotos acima) são Manuel Oliveira, 
psicólogo, e Maria do Carmo Oliveira, especialista na 
área do otimismo e fundadora da Associação Portu-
guesa de Estudos e Intervenção em Psicologia Positiva 
e do Clube do Otimismo.
O Clube do Otimismo é um centro de formação e in-
tervenção organizacional e pessoal, cuja ação se baseia 
nas investigações e pressupostos da Psicologia Positi-
va e das neurociências, focado no desenvolvimento 
de competências de excelência das pessoas, equipas e 
líderes.
As inscrições podem ser efetuadas no sítio da Inter-
net da AEPF (http://aepf.pt/index.php/noticias9/613-
-workshop-o-poder-do-otimismo.html).

Motivar para o otimismo aumenta 
potencial de venda



Com a publicação do Decreto-Lei n.º 151-A/2013,  de 
31 de outubro, as empresas passam a partir de 1 de 
novembro a poder beneficiar do regime excecional de 
regularização de dívidas fiscais e à segurança social 
aprovado pelo Governo.
Trata-se de uma medida aberta a todos os contribuin-
tes, que cria uma oportunidade para que possam regu-
larizar as suas situações tributárias e contributivas até 
20 de dezembro, nos casos de dívidas cujo prazo legal 
de cobrança tenha terminado em 31 de agosto deste 
ano, beneficiando de condições especiais de dispensa 
do pagamento de juros e custas administrativas, bem 
como da redução de coimas que lhes estejam associa-
das.
O regime aplica-se não apenas a dívidas em execução 
fiscal, mas também às que ainda não estão em cobran-
ça em processo executivo, desde que o fim do prazo 
legal do seu pagamento tenha terminado em 31 de 

agosto de 2013, pressupondo o cumprimento de todos 
os prazos legais.
Para beneficiar do regime não é necessário formalizar 
qualquer pedido de adesão. 
O regime aplica-se automaticamente a todos os paga-
mentos efetuados, de acordo com 
o prazo e condições definidas no Decreto-Lei n.º 151-
A/2013, sendo os benefícios processados automatica-
mente.
Com o regime agora aprovado, o Governo visa con-
tribuir para o reequilíbrio financeiro dos devedores, 
evitando situações de insolvência de empresas e per-
mitindo a manutenção de postos de trabalho, bem 
como permitir às pessoas singulares o acesso a um 
regime excecional de regularização das suas dívidas 
de natureza fiscal e à segurança social.

FONTE: Iapmei

Aprovado Regime Excecional de Regularização 
de Dívidas Fiscais e à Segurança Social

O Município de Paços de Ferreira é um agente fun-
damental de aplicação de políticas de proteção social, 
desempenhando um papel fulcral na elaboração de 
estratégias de desenvolvimento social integrado e na 
criação de respostas sociais inovadoras e sustentáveis. 
Com a emergência de novos processos de exclusão so-
cial e a persistência de fortes desigualdades sociais, 
pessoais e políticas, subjacentes à problemática da po-
breza estrutural, é premente uma nova política social, 
ativa e eficaz nas suas medidas de intervenção. Assim 
sendo, a Rede Social tem um papel fundamental num 
contexto de afirmação de políticas sociais ativas, para 
o esforço da erradicação e atenuação da pobreza e da 
exclusão Social.
O projeto «Dar é Receber» visa potenciar a criação 
de respostas mais adequadas aos problemas sociais, 
rentabilizando os recursos existentes, eliminando so-
breposições de intervenção e permitindo um melhor 
planeamento dos serviços e celeridade dos mesmos. 
Este tem como finalidade contribuir para a promoção 
e integração social do indivíduo, família e comunida-

de, estimulando a sua participação ativa e privilegian-
do o trabalho com as Instituições locais.
Esta iniciativa tem como objetivo recolha de bens ali-
mentares de primeira necessidade,  de forma suprir 
as necessidades imediatas de pessoas ou famílias que 
revelem fragilidade a nível económico e social, iden-
tificadas pela Instituições do Concelho de Paços de 
Ferreira. 
O envolvimento dos Comerciantes Locais revelou se 
de extrema importância nesta campanha permitindo 
a oferta de bens alimentares nos seus espaços comer-
ciais. 

Programa de Animação de Rua:
• Face Painting; 
• Modelagem de balões; 
• Personagens Animadas;
• Estátuas Vivas; 
• Workshops de Cuidados de Beleza e Estética;
• Workshops de Culinária; Insufláveis
• Carro de Som.

«Dar é Receber» recolhe alimentos
para quem mais precisa em Paços de Ferreira

Portugal está novamente este ano entre os vencedores 
dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial/Eu-
ropean Enterprise Promotion Awards – EEPA 2013.
O projeto ‘Portuguese Shoes – The sexiest industry 
in Europe’, promovido pela APICCAPS – Associação 
Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, 
Artigos de Pele e seus Sucedâneos, em parceria com 
Academia do Design e Calçado, foi considerado a me-
lhor iniciativa na categoria internacionalização das 
empresas no conjunto dos países concorrentes.
O projeto da APICCAPS assenta numa campanha de 
promoção da imagem da indústria do calçado portu-
guês nos mercados internacionais, baseada na marca 
‘Portuguese Shoes: Designed by the Future’, e é uma 
das medidas que integra a estratégia da associação 
para a promoção das exportações do setor, que ajudou 
a promover a presença de 120 PME em feiras profis-
sionais de referência em todo o mundo.
Recorda-se que a indústria de calçado portuguesa 
exporta mais de 95% da sua produção para o mer-
cado internacional, e tem vindo a evoluir de forma 
sustentada, com crescimentos de mais de 20% nos 
dois últimos anos, tendo ultrapassado em 2012, pela 
primeira vez, a barreira dos 1.600 milhões de euros. 
Neste período, o calçado reforçou o estatuto de setor 
que mais positivamente contribui para a balança co-
mercial portuguesa, com um saldo positivo superior a 
1.100 milhões de euros.
O projeto nacional disputou a final europeia na ca-
tegoria de internacionalização com a iniciativa fran-
cesa ‘International Relays’, um programa regional de 
apoio ao desenvolvimento de empresas exportadoras 
na região de Champagne-Ardenne e foi considerado 
vencedor na cerimónia de divulgação de resultados, 
que decorreu em Vilnius, na Lituânia, no dia 25 de 
novembro.
Alinhados com as prioridades da estratégia Europa 
2020, os Prémios são promovidos pela Direção-Geral 
da Empresa e Indústria da Comissão Europeia e dis-
tinguem projetos desenvolvidos nas áreas da promo-
ção do espírito empreendedor, investimento em com-
petências, desenvolvimento do ambiente empresarial, 
apoio à internacionalização das empresas, apoio ao 
desenvolvimento de mercados ecológicos e à efici-
ência de recursos, e empreendedorismo responsável 
e inclusivo.
O IAPMEI, enquanto pivot da iniciativa em Portugal, 
já distinguiu mais de meia centena de projetos, dois 
dos quais foram vencedores na final europeia do con-
curso.

Marketing do calçado 
português derrota 
Champagne

Para 2014 a Associação Empresarial de Paços de Ferreira encontra-se a preparar um conjunto de feiras para res-
ponder às novas necessidades do mercado. Contate o Departamento de Feiras e Eventos para mais informações.

Festa Na Aldeia - Feira de Preparativos para Festas e Romarias (23 a 26 de Janeiro de 2014)

42ª Capital do Móvel - Feira de Mobiliário e Decoração de Paços de Ferreira (22 a 30 de Março de 2014)

Saúde e Termalismo de Portugal e Galiza (15 a 18 de Maio de 2014)

Feira de Náutica e Desportos Aquáticos (Junho de 2014)

43ª Capital do Móvel - Feira de Mobiliário e Decoração de Paços de Ferreira (9 a 17 de Agosto de 2014)

Office - Feira de Artigos e Equipamentos para Escritório (Outubro de 2014)

Calendário de Feiras para 2014


