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Comércio Investe apoia 
projetos de promoção do 
comércio local [Pág. 4]

EM DESTAQUE NESTE NÚMERO

Missões Empresariais 
da AEPF: Rússia, Brasil, 
Marrocos e Argélia [Pág. 3]

O maior grupo de empresários do Business Network 
International (BNI) de Portugal foi criado no passado 
dia 24 de outubro, em Paços de Ferreira. São 33 em-
presários os fundadores do BNI Império, o 63º grupo 
de networking existente em Portugal.
Cerca de 500 empresários decidiram acordar cedo e 
participar num pequeno-almoço empresarial de troca 
de contatos e oportunidades de negócio.
A ideia de trazer o BNI para Paços de Ferreira partiu 
do presidente da AEPF, quando assistiu a uma reu-
nião em Guimarães, na qual se apercebeu do «grande 
potencial da ideia». Hélder Moura (na foto, no mo-
mento da sua intervenção) afirmou ter sido proposto, 
em primeiro lugar, a adesão aos associados, o que 
permitiu encontrar, rapidamente, as primeiras vinte 
empresas interessadas em criar o grupo. A Associa-
ção Empresarial de Paços de Ferreira acarinhou esta 
organização, apoiando a criação de um grupo neste 
concelho, no sentido de promover contatos empresa-
riais e o fomento de negócios.
O grande interesse que se verificou nos empresários 
de Paços e de Ferreira e da região permitiu, em ape-
nas seis meses, lançar as bases do BNI Império, ape-
lidado pela sua diretora, Estrela Ferreira, como uma 
«experiência formidável», que agradeceu a dedicação 
e determinação de Hélder Moura que tornaram possí-
vel este momento fundador. 
Em representação do recém-empossado presidente da 
Câmara Municipal, Paulo Sérgio Barbosa encerrou a 

sessão de trabalho dirigindo palavras de boas-vindas 
aos empresários presentes, principalmente para os de 
fora de Paços de Ferreira. O vice-presidente afirmou 
estar o concelho de «portas abertas para todos quan-
tos queiram investir» no município.

O que é o BNI?
Recorde-se que o BNI é uma organização interna-
cional de passa-a-palavra de negócios. Fundada em 
1985, nos Estados Unidos, pelo consultor de gestão 
Ivan Misner, o seu conceito baseia-se na troca mú-
tua de negócios, em reuniões semanais realizadas à 
hora do pequeno-almoço (6h45). Cada participante 
bloqueia uma área de negócio nos grupos onde parti-
cipa, obrigando-se a arranjar negócios semanais para 
os restantes parceiros.
Como esta organização defende, ser ativo no BNI 
é como ter 40 comerciais a trabalhar para cada em-
presário. Negócios bem-sucedidos têm no marketing 
‘boca-a-boca’ sua melhor forma de divulgação e pro-
moção.
O BNI oferece um ambiente de negócios favorável, 
estruturado e solidário em que empresários e profis-
sionais liberais se reúnem para fazer novos contatos, 
conhecer e entender os negócios representados no 
grupo, aprender valiosas habilidades de marketing 
e desenvolver fortes relações pessoais que levam à 
confiança e a consequente geração de significativos 
negócios para todos.

Paços de Ferreira criou maior grupo empresarial 
de networking do país

Os membros fundadores do grupo BNI Império de 
Paços de Ferreira são:

Associação Empresarial de Paços de Ferreira (José 
Ribeiro)
Pedro Moreira & Cia. (Pedro Moreira)
Ritedu, Lda. (Manuel Fernando)
Privilege Seguros (Filipe Carvalho)
Ventilações Moura (Hugo Moreira)
Maroco, Lda. (Pedro Costa)
Nelsomóveis, Lda. (Antonino Santos)
Help Assist - Flexipratica, Lda. (Tiago Ferraz)
Softideia - Software (António Macedo)
Auto Guilhufense, Lda. (António Ferreira)
Sérgio Sousa Arquitecto Unipessoal, Lda. (Sérgio 
Sousa)
Britoli Construtora, Lda. (Mário Oliveira)
RNC - Sociedade de Advogados, R.L. (Verónica 
Carneiro)
Silk Dreams (Paulo Dias)
Pinheiro & Ribeiro, Lda. (Celma Pinheiro)
Cleanspace Unipessoal, Lda. (Daniela Silva)
Halcon Viagens (Cláudio Campos)
J. Carneiro Alves - Equipamentos Telecomunicações, 
SA (Márcia Melo)
WellDentys, Lda. (Célia Carneiro)
EcoPrime - Carlos Alberto Ferreira de Almeida 
Unipessoal, Lda. (Sónia Silva)
M. Monteiro Serviços de Contabilidade, Lda. (Júlia 
Pinho)
PaçoPrint Artes Gráficas, Lda. (Jorge Simões)
Álvaro Montanha, Lda. (Álvaro Montanha)
Tree Soluções Imobiliária, Lda. (Christophe Martins)
Albino Bessa Sousa, Lda. (Albino Bessa)
Alcina Carneiro ROC (Alcina Carneiro)
Fixpaços (Óscar Carneiro)
Carlos Manuel Coelho de Brito (Carlos Brito)
AB - Alberto Brito, Lda. (Vítor Brito)
Moura Corte Laser (Rogério Ferreira)
Discoteca Juvenil, Lda. (Alexandre Costa)
Dias & Mota ALarsat, Lda. (Micael Costa)
Sinónimo de Velocidade (Luís Neto)

Diretora do BNI Império: Estrela Ferreira

Os Fundadores...



As empresas beneficiárias de projetos de investimento 
apoiados nos Sistemas de Incentivos do QREN podem 
acolher estagiários ao abrigo do Passaporte Emprego 
3i, recebendo uma bolsa de estágio e um eventual pré-
mio de integração.
A Associação Empresarial de Paços de Ferreira 
(AEPF) é uma das entidades promotoras deste apoio, 
com a responsabilidade de colocar 60 estagiários nas 
empresas da região Norte.
Estes estágios pretendem introduzir um novo conceito 
de adequação a um posto de trabalho, focalizado em 
áreas da economia consideradas cruciais ao novo mo-
delo económico que importa instituir, modernizando 
a perspetiva tradicional de adaptação a uma função. 
Os objetivos da medida passam por complementar e 
desenvolver as competências dos jovens que procuram 
um primeiro ou um novo emprego, de forma a melho-
rar o seu perfil de empregabilidade e apoiar a transição 
entre o sistema de qualificações e o mercado de traba-
lho; promover o conhecimento sobre novas formações 
e competências junto dos empregadores e promover 
a criação de emprego em novas áreas; e promover o 
desenvolvimento de recursos humanos nas respetivas 
áreas de abrangência.
Os estagiários devem ser jovens inscritos no Centro 
de Emprego, com diversos níveis de ensino, ainda que 
existam limitações de qualificação e de idade para 
acesso aos estágios (ver quadro 1).

Quem pode beneficiar do Passaporte Emprego 3i?

As empresas, para beneficiar deste apoio, devem ter, 
pelo menos, um projeto de investimento apoiado, num 
dos seguintes sistemas de incentivos do QREN:

• SI & DT;
• SI Inovação;
• SI Qualificação PME.

Podem, ainda, beneficiar desta medida empresas que 
integrem outros projetos conjuntos no âmbito do SI 
Qualificação PME. As empresas com projetos consi-
derados elegíveis e selecionados podem, igualmente, 
beneficiar do Passaporte Emprego 3i, incluído projetos 
já encerrados.

Os estágios têm a duração de 12 meses, não prorrogá-
veis, podendo cada empresa ter acesso a um máximo 
de seis estágios profissionais, com um limite de dois 
por cada uma das tipologias de passaporte (Industria-

lização, Inovação e Internacionalização). Se a empresa 
tiver 10 ou menos trabalhadores, só poderá ter até cin-
co estagiários.

Os Passaportes Emprego 3i recebem financiamento 
comunitário na forma de incentivo não reembolsável. 
Em caso de contratação, as empresas recebem, tam-
bém, um prémio de integração.
A bolsa de estágio é paga em função do valor de refe-
rência IAS (Indexante dos Apoios Sociais), calculada 
à data da decisão, dependente do grau de qualificação 
do estagiário e do tipo de Passaporte Emprego (ver 
quadro 2).
São da responsabilidade* da empresa beneficiária as 

despesas relativas ao subsídio de alimentação, o segu-
ro de acidentes de trabalho e as contribuições para a 
Segurança Social.
As candidaturas a este apoio encontram-se abertas até 

15 de novembro, devendo as empresas interessadas 
entrar em contato com o Departamento de Apoio às 
Empresas da AEPF.

Em http://aepf.pt/index.php/noticias9/601-aepf-promo-
ve-est%C3%A1gios-financiados-nas-empresas-com-
-projetos-qren.html encontra a ficha de pré-adesão 
que, depois de preenchida, deve ser enviada para dae@
capitaldomovel.pt. 

* Exceto no caso de pessoas portadoras de deficiência 
e incapacidade, situação em que estas despesas tam-
bém são financiadas a 100%.

Empresas com projetos QREN podem receber estágios financiados

QUADRO 1

QUADRO 2



Brasil, Marrocos, Argélia e Rússia são os destinos 
programados pela AEPF para a realização de missões 
de prospeção de mercado.
Estas visitas comerciais destinam-se a empresas do 
Tâmega e Sousa, no âmbito da parceria com o Conse-
lho Empresarial (CETS) da região, podendo inscrever-
-se empresários de qualquer setor de atividade.
O objetivo das missões empresariais, que integram o 
plano de internacionalização da economia da região 
apoiado pelo QREN, através do ON2, passa pela apos-
ta em mercados emergentes e pela diversificação de 
países de exportação, no sentido de dinamizar a eco-
nomia de uma das mais deprimidas regiões europeias. 
Cada missão empresarial é organizada com recurso 
a consultores especializados nesses países, que pro-
movem o encontro entre os empresários portugueses 
e importadores, agentes e distribuidores locais, bem 
como a visita a espaços comerciais e reuniões com en-
tidades governamentais relevantes.
Devido ao cofinanciamento do QREN, cada empresá-
rio pode receber até 50 por cento do total da despesa 
elegível através de reembolso.

Marrocos + Argélia
A economia de Marrocos é uma das mais dinâmicas 
do Norte de África, apresentando um crescimento 
constante ao longo dos últimos anos. A localização es-
tratégica, próxima de Portugal, e os acordos assinados 
com os Estados Unidos e a União Europeia são alguns 
dos principais atrativos deste mercado de 33 milhões 
de habitantes. A missão contempla três dias na maior 
cidade marroquina, Casablanca, e dois dias na capital 
da Argélia, Argel. Este país norte-africano, de 38 mi-
lhões de habitantes, também tem apresentado índices 
muito interessantes de crescimento económico.

Rússia
A Rússia é um dos mercados mais apetecíveis do mo-
mento, nomeadamente nos segmentos da sociedade 
com maior poder de compra. Possuo 140 milhões de 
habitantes, extremamente concentrados em grandes 
aglomerados, como Moscovo e São Petersburgo, as 
duas cidades a visitar durante esta missão empresarial.

Brasil
Já o gigante sul-americano Brasil, de 200 milhões de 
habitantes, é um dos denominados BRIC, países em 
elevado crescimento económico, com registos altos de 
incrementos na competitividade, ocupando a sétima 
posição ao nível das maiores economias do mundo.
A deslocação a Marrocos e Argélia vai decorrer entre 

Empresários do Tâmega e Sousa apostam em mercados emergentes
10 e 17 de novembro. A viagem à Rússia vai decorrer 
entre 17 a 24 de novembro. O Brasil será alvo da mis-
são entre 3 e 11 dezembro.

Os interessados deverão procurar mais informação em 
www.aepf.pt ou junto do Departamento de Apoio às 
Empresas da AEPF.

Informam-se os estimados empresários de que a 
ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Econó-
mica alterou a sua sede para a seguinte morada: Rua 
Rodrigo da Fonseca, nº 73, 1269-274 LISBOA.
Assim, toda a correspondência deverá ser encaminha-
da para o novo endereço mantendo-se os contatos para 
as suas Unidades Regionais inalterados.
Aproveitamos ainda para informar que deverá ser al-
terada a morada a constar no letreiro relativo ao Livro 
de Reclamações (Decreto-Lei nº 156/2005, de 15 de 
setembro alterado pelo Decreto-Lei nº 371/2007, de 6 
de novembro) em que a ASAE seja a entidade compe-
tente para receber e analisar as referidas reclamações.

Livros de Reclamações



As empresas de comércio, micro e pequenas empre-
sas, inseridas nos CAE 47 (comércio a retalho), po-
dem candidatar-se, até 25 de novembro, ao novo sis-
tema de incentivos a projetos de modernização do co-
mércio. A medida Comércio Investe, regulamentada 
pela Portaria n.º 236/2013 de 24 de julho, visa apoiar 
projetos conjuntos, promovidos por associações em-
presariais, e projetos individuais. O principal objetivo 
desta medida visa a modernização e valorização da 
oferta dos estabelecimentos abertos ao público atra-
vés da aposta na inovação e da utilização de formas 
avançadas de comercialização.
A nova medida visa apoiar projetos que induzam a 
criação de fatores de diferenciação e de melhoria da 
oferta comercial ligada ao comércio de proximida-
de, especialmente concentrado nos centros urbanos, 
quer através de projetos individuais de modernização 
comercial promovidos por micro ou pequenas empre-
sas com atividade principal na divisão 47 da CAE, 
quer através de projetos conjuntos de modernização 
comercial promovidos por associações empresariais 
do comércio.
Os apoios financeiros às empresas assumem a for-
ma de incentivo não reembolsável, correspondente 
a 40% ou 45% das despesas elegíveis, caso se trate 
respetivamente de projetos individuais ou de projetos 
conjuntos.
Aplicável a todo o território do continente, a opera-
cionalização da Comércio Investe faz-se através da 
abertura de concursos, que serão objeto de divulga-
ção pública.
O IAPMEI é o organismo gestor desta medida, ca-
bendo à Direção-Geral das Atividades Económicas a 
emissão de pareceres especializados no caso de ini-
ciativas e promotores de projetos conjuntos.
São projetos enquadráveis todos os projetos de inves-
timento promovidos por empresas ou por associações 
empresariais destinados à promoção da inovação de 
processo, organizacional e de marketing nas empre-
sas do setor do comércio.

Apoio para micro 
e pequenas empresas 
do comércio a retalho

A Associação Empresarial de Paços de Ferreira 
(AEPF) realizou uma reunião de trabalho, no passa-
do dia 29 de outubro, com comerciantes do concelho, 

no sentido de apresentar os programas de incentivos 
ao investimento disponíveis, nomeadamente a medi-
da Comércio Investe, a qual resulta da publicação da 

Portaria n.º 236/2013 de 24 de julho.
Foram ainda discutidos o eventual projeto de anima-
ção do comércio local do concelho de Paços de Fer-
reira e quais as principais necessidades do comércio 
local e o possível contributo da AEPF.
Ficou agendada nova reunião para 11 de novembro, 
às 21h00, no Parque de Exposições Capital do Móvel.

AEPF reúne com empresários do comércio de Paços de Ferreira


