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A 
sobrevivência de muitas empresas passa pela capacidade dos seus ges-tores e trabalhadores em inovar.Os portugueses são (re)conhecidos 

lá fora, nos países para onde emigraram, pela 
sua capacidade de adaptação, força de traba-
lho e produtividade. Em Portugal, pelo con-
trário, são considerados preguiçosos, sem 
vontade própria e mais dados às greves ou ao 
absentismo do que ao trabalho.Das duas, uma: ou os melhores portugueses 

estão todos no estrangeiro, ou algo de muito 
errado se passa no tecido empresarial portu-
guês.
A maioria das empresas portuguesas – cuja 
maioria dos seus gerentes, aparentemente, 
aufere o magnífico salário de 426 euros bruto 
para o desempenho de funções de responsabi-
lidade – empregam, no máximo, dez trabalha-
dores. Isto, sem contar com os falsos recibos 
verdes que contribuem para a precaridade do 
trabalho, para o exercício de pressões, para 
excesso de horas de trabalho a troco de muito 
pouco.
Que importa termos dado, nos últimos anos, 
um salto qualitativo na formação dos jovens? 
Hoje, são muitos mais os licenciados, pós-
graduados, mestres e doutores que chegam 
ao mercado de trabalho para abraçarem uma 
carreira de caixa de supermercado, adminis-
trativo ou técnico de call-center. É certo que 
uma grande parte dos cursos superiores das 
universidades estão pouco adaptados ao mer-
cado de trabalho. As universidades teimam, 
em grande maioria, em manter-se de cos-
tas voltadas para as empresas. Mas, por ou-
tro lado, qual foi a última vez que, enquanto 
empresário, se dirigiu a uma universidade no 
sentido de a sensibilizar para as suas necessi-
dades?
A mentalidade de grande parte dos nossos 
empresários, homens e mulheres forjados nas 
agruras da vida, que passaram por muitas difi-
culdades à sua própria custa, não reconhecem 
a necessidade das universidades. Por terem 
triunfado sem auxílio do papel e da caneta e 
das leituras de saber acumulado, não se aper-
cebem de que o mundo mudou, é hoje mais 
exigente e, sem passado, pouco futuro haverá.

Luís Branco Barros
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30ª Capital do Móvel
maturidade e crescimento

D
ecorreu no Parque de Ex-
posições da Associação 
Empresarial de Paços de 
Ferreira, em finais de Abril, 

a 30ª Capital do Móvel, a maior feira 
nacional de mobiliário e decoração.
Segundo o presidente da AEPF, en-
tidade que organiza este evento atra-
vés do seu Departamento de Feiras e 
Eventos, “desde 2004 que a feira de 
mobiliário Capital do Móvel assume 
uma personalidade própria. O aumen-
to do número de expositores interes-
sados em mostrar os seus produtos 
naquela que é, indiscutivelmente, o 
maior certame nacional do sector, con-
tribuiu para a afirmação de um evento 
que nasceu a pedido dos empresá-
rios”. Para Pedro Vieira de Andrade, 
“a AEPF tem sabido estar atenta aos 



sinais do mercado e dos empresários. 
Daí ter lançado o repto para realizar 
uma mostra de mobiliário português 
no mais interessante mercado espa-
nhol: na Galiza. Um sucesso, louvado 
pelas autoridades locais, pelos empre-
sários participantes e pelo imenso pú-
blico que acorreu ao certame”.
A feira Capital do Móvel passa, assim, 
ao lado da crise que se avizinha e im-
põe-se como a principal alternativa 
dos eventos exclusivamente de mobi-
liário dedicados ao público em geral.
“A capacidade dos empresários da 
Capital do Móvel está bem patente 
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Imobiliária 
alemã chega 

ao Vale 
do Sousa

na qualidade do seu trabalho. Soube-
ram investir em inovação e no design. 
Hoje, a competição pelos mercados já 
não se faz com Espanha, onde Portu-
gal vende mais do que alguma vez se 
chegou a imaginar. Os principais con-
correntes, hoje em dia, são oriundos 
de Itália, França e Alemanha”, conclui 
Pedro Vieira de Andrade.
A primeira edição do ano de 2008 
teve o secretário de Estado dos Assun-
tos Fiscais na inauguração. Para Car-
los Lobo, que tem colaborado habitu-
almente com o concelho de Paços de 
Ferreira, a feira de mobiliário da Ca-
pital do Móvel representa a capacida-
de do sector e das empresas da região 

em afirmar-se num mercado cada vez 
mais global.
A feira de mobiliário, na sua opinião, 
“sintetiza o movimento que a própria 
cidade de Paços de Ferreira simboli-
za”, referindo-se à “transição entre o 
perfil tradicional e o mais moderno”, 
principalmente nos casos em que a ex-
portação é o principal objectivo.
Licenciado em Direito e com um Mes-
trado sobre Concorrência Bancária: 
Um Estudo de Direito Económico Co-
munitário, Carlos Lobo prestou-se a 
responder a questões dos jornalistas 
presentes no acto, principalmente so-
bre o estado da economia do país e das 
contas públicas.
Pedro Pinto, o presidente da Câmara 
de Paços de Ferreira, agradeceu a pre-

sença de Carlos Lobo. Para o autarca, 
a visita do secretário de Estado é im-
portante “para conhecer mais de per-
to, embora já seja conhecedor da nos-
sa realidade económica e dos desafios 
que temos pela frente”. O governante 
é um conhecedor de Paços de Ferrei-
ra, nomeadamente trabalhou de perto 
na criação da empresa municipal PFR 
Invest. “A relação com Paços de Fer-
reira é bastante estreita”, sentenciou 
Carlos Lobo.

L
eading instead of following. 
Este é o lema da Engel & 
Völkers, um dos líderes 
mundiais do mercado da me-

diação imobiliária, especializada no 
marketing das propriedades topo de 
gama em locais privilegiados.
A política de expansão da empresa 
alemã, baseada no sucesso entretan-
to obtido, levou a que fossem criadas 
mais de 100 lojas ao longo dos últimos 
cinco anos, e com presença em cidades 
como Hamburgo, Berlim, Munique, 
Zurique, Dublin, Londres, Budapest, 
Barcelona, Marbella, Cidade do Cabo, 
Nápoles (EUA) ou Dubai. E, a partir 
de agora, no Vale do Sousa, em Pena-
fiel e em Marco de Canaveses, as duas 
lojas que foram recentemente inaugu-
radas no final do mês de Março.
A empresa possui uma vasta carteira 
de propriedades de alta gama, mui-
tas das quais publicadas na revista do 
grupo – Global Guide – e disponíveis 
na base de dados acessível em qual-
quer loja da Engel & Völkers. Desta-
que, ainda, para o aspecto exterior e 
interior das lojas, idênticas em todo o 
mundo e na bicicleta, que é a imagem 
de marca do grupo.
A loja de Penafiel, entre outros convi-
dados, recebeu a visita do presidente 
da Câmara Municipal, Alberto Santos 
(na foto de baixo).
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O
s industriais de mobiliário 
queixam-se muito da con-
trafação que é exercida so-
bre os seus produtos. Re-

ceiam a participação em feiras como o 
Diabo a Cruz, temem cada pessoa que 
entra nas suas lojas por receio de ser 
alguém da concorrência munido de 
uma máquina fotográfica.
Mas... não haverá solução? Aparen-
temente, não. Até as indústrias mais 
poderosas da têxtil ou da música não 
conseguem eliminar definitivamente 
as cópias. No entanto, é possível pre-
venir e conseguir limitá-las e minimi-
zar os prejuízos.
A revista CAPITAL DO MÓVEL con-
tactou o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) que, por 
intermédio de Rita Casimiro e do 
Gabinete de Apoio Jurídico daquela 
entidade, prestou alguns muito úteis 
esclarecimentos sobre este tema que, 
espera-se, possa auxiliar alguns dos 
empresários mais preocupados com a 
protecção dos seus bens e menos in-
formados sobre os seus direitos.
A primeira recomendação recai na ne-
cessidade da empresa ou do criador 
do design da peça de mobiliário ter “o 
cuidado de proteger a sua nova cria-
ção através da propriedade industrial, 
sendo que a modalidade de proprie-
dade industrial adequada a proteger o 
novo design para uma peça de mobili-
ário é o desenho ou modelo”.
E o que é a protecção do design? 
Segundo o INPI, “o ‘Design’ é um im-
portante instrumento para a inovação 
e comercialização dos produtos in-

Socorro, copiaram
o meu mobiliário!...

Luís Branco Barros [texto]

dustriais uma vez que é a aparência 
estética dos produtos que determina, 
predominantemente, a preferência 
dos consumidores. Os resultados des-
ta actividade criadora encontram na 
Propriedade Industrial meios legais 
de protecção através da modalidade 
dos ‘Desenhos ou Modelos’. Um ‘de-
senho ou modelo’ designa a aparên-
cia da totalidade, ou de parte, de um 
produto resultante das características 
de, nomeadamente, linhas, contornos, 
cores, forma, textura e materiais do 
próprio produto e da sua ornamen-
tação”. Já por ‘produto’ entende-se 
qualquer artigo industrial ou de ar-
tesanato, incluindo, entre outros: os 
componentes para montagem de um 
produto complexo – produto compos-
to por componentes múltiplos suscep-
tíveis de serem deles retirados para o 
desmontar e nele recolocados para o 
montar novamente - ex.: caixas mul-
tibanco, painéis publicitários - mupis, 
automóveis, telemóveis, impressoras, 
mobiliário, entre outros; as embala-
gens; os elementos de apresentação - 

O mero registo não confere, 
como sabemos, protecção 

total mas este acto “confere  
direitos exclusivos que se 

traduzem, entre outros 
aspectos, na possibilidade 

de impedir que um terceiro, 
sem consentimento do titular 

utilize o desenho ou modelo 
protegido, ainda que reproduza 

apenas uma parte do referido 
modelo”, afirma Rita Casimiro. 
E “apesar do sistema oferecer 

diversos meios de reacção 
contra a infracção de direitos 

de propriedade industrial”, 
o INPI considera que “as 

empresas não devem deixar de 
adoptar uma postura vigilante 

e pro-activa na defesa dos 
seus direitos”.



O titular de um registo de desenho 
ou modelo detém um monopólio 
exclusivo, de âmbito territorial 
circunscrito ao território nacional. 
Esse direito exclusivo permite que 
o seu titular, impeça que terceiros, 
sem o seu consentimento, 
produzam, fabriquem, vendam 
ou explorem economicamente o 
objecto protegido.
Para se pedir o registo de desenho 
ou modelo é necessário preencher 
o formulário de pedido de 
registo de desenho ou modelo 
(DesMod1) e Folha de continuação 
(DesMod2), disponibilizado pelo 
INPI, apresentar uma descrição 
do desenho ou modelo, bem 
como representações gráficas 
ou fotográficas do desenho 
ou modelo, entregar figuras 
para publicação e proceder ao 
pagamento das taxas de pedido. 
O registo é válido durante cinco 
anos, podendo ser renovado por 
períodos iguais até ao máximo de 
25 anos.

Registo 
nacional 
– como 
fazer?

D
R

ex.: grafismo de painéis de publicida-
de, layouts de apresentações de com-
putador; os símbolos gráficos - ex.: 
ícones de computador, elementos de 
sinalética, sinais identificativos, sim-
bologia diversa; os caracteres tipográ-
ficos - ex.: fontes de letra. Excluem-se 

desta definição os programas de com-
putador.
Para ser alvo de protecção, o desenho 
ou modelo devem ser novos, i.e., não 
devem ser idênticos a nenhum outro 
produto já divulgado ao público, den-
tro ou fora do país, antes da data do 
seu primeiro pedido de registo, e pos-
suir carácter singular, i.e., quando um 
utilizador comparar a sua aparência 
com a de outro produto já divulgado 
ao público, esse utilizador deve, obri-
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gatoriamente, obter um impressão vi-
sual diferente.
Apesar destas exigências, é possível 
registar “os desenhos ou modelos que, 
não sendo inteiramente novos, reali-
zam combinações novas de elementos 
já conhecidos, ou disposições diferen-
tes de elementos já usados, de modo 
a conferirem aos respectivos objectos 
carácter singular; podem também ser 
registados os desenhos ou modelos 
que difiram em pormenores sem im-
portância de desenho ou modelo já 
objecto de pedido de protecção, desde 
que o requerente seja o mesmo. Um 
desenho ou modelo que seja uma par-
te, peça ou componente de um produ-
to complexo é novo e possui carácter 
singular se, depois de incorporado 
continuar visível durante a utilização 
normal do produto complexo, feita 
pelo utilizador final, excluindo os ac-

tos de conservação, manutenção ou 
reparação; e as características visí-
veis desse componente sejam novas e 
apresentem carácter singular.

O que pode fazer 
um industrial?

Uma vez registada a peça de mobili-
ário, de que forma pode o industrial 
proteger a sua criação? O mero registo 
não confere, como sabemos, protec-
ção total mas este acto “confere  direi-
tos exclusivos que se traduzem, entre 
outros aspectos, na possibilidade de 
impedir que um terceiro, sem consen-
timento do titular utilize o desenho 
ou modelo protegido, ainda que re-
produza apenas uma parte do referi-
do modelo”, afirma Rita Casimiro. E 
“apesar do sistema oferecer diversos 
meios de reacção contra a infracção de 
direitos de propriedade industrial”, o 
INPI considera que “as empresas não 
devem deixar de adoptar uma postu-
ra vigilante e pro-activa na defesa dos 
seus direitos”. Nesse sentido, e entre 

outras actividades, a empresa deve 
“acompanhar com regularidade os 
pedidos de registo ou de protecção e 
as actividades da concorrência”, quer 
através da realização de pesquisas no 
Portal do INPI, da consulta do Bole-
tim da Propriedade Industrial (BPI), 
da apresentação de reclamações con-
tra pedidos de registo ou de protecção 
que conflituem com os seus direitos; 
da identificação que as suas patentes, 
as suas marcas ou os seus desenhos 
ou modelos se encontram protegidos, 
através da utilização dos símbolos ®, 
Pat.n.º, DM n.º; da adopção de uma 
política cautelosa na concessão de li-
cenças e no recurso ao outsourcing, 
celebrando contratos que contenham 
cláusulas de segurança para defesa 
dos seus direitos; da vigilância sobre 
as cadeias de distribuição dos seus 
produtos; do recurso ao technological 
enforcement (uso de dispositivos téc-
nicos de segurança, como hologramas, 
fitas magnéticas, etc.); e do desenvol-

DR



vimento de produtos com característi-
cas difíceis de imitar.

É possível pedir uma 
indemnização ao contrafactor?

“Sempre que em resultado da vigilân-
cia exercida se constate uma apropria-
ção indevida de um direito de proprie-
dade industrial, a empresa que vê os 
seus ‘direitos copiados’ deve accionar, 
com prontidão, os meios de defesa que 
a lei coloca ao sei dispor”, explica Rita 
Casimiro. Os meios de reacção são, 
segundo o INPI, diversos. A empre-
sa pode instaurar um processo-crime 
nos tribunais, através da apresentação 
de uma queixa junto das autoridades 
competentes – ASAE, Brigada Fiscal 
da GNR e Ministério Público. Além 
da queixa, a empresa deverá apresen-
tar, ainda, o título de registo obtido 
no INPI, um certificado do registo ou 
uma certidão da decisão final.
No caso da empresa pretender ser 
ressarcida dos “prejuízos morais ou 
patrimoniais que sofreu em virtude 
da conduta infractora, as infracções 
geram responsabilidade civil extra-
contratual, podendo recair sobre o 
infractor a obrigação de indemnizar”, 
acrescenta.
Assim, “qualquer pessoa que infrinja 
direitos alheios pode então ver-se pri-
vado da sua liberdade (penas prisão), 

ver atingido o seu património (penas 
de multa, coimas e pagamento de in-
demnização) ou ver-se obrigado a 
cessar a sua actividade comercial (por 
exemplo, através do encerramento do 
seu estabelecimento)”. Para o INPI, e 
perante a lei, “a violação de direitos 
de propriedade industrial ou a prática 
de actos de concorrência desleal são, 
assim, ilícitos que podem gerar uma 
obrigação de indemnizar”. Estas ac-
ções, com vista à reparação dos danos 
morais e patrimoniais causados pela 
infracção, podem ser intentadas jun-
to dos tribunais cíveis, lembrando o 
INPI que “esta matéria foi objecto de 
harmonização comunitária através da 
Directiva 2004/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 29 de Abril 
(relativa às medidas e procedimentos 
que visam garantir o respeito pelos 
Direitos de Propriedade Intelectual), 
cujo processo de transposição se en-
contra em fase de conclusão”.
De acordo com Rita Casimiro, “é fre-
quente ouvir a expressão enforce-
ment associada a estas matérias. Por 
enforcement entende-se o conjunto 
de meios que o sistema disponibiliza 
aos titulares para que possam reagir 
contra a violação dos seus direitos:
punindo e fazendo cessar a infracção; 
prevenindo novas infracções obtendo 
a reparação dos danos resultantes da 
infracção”. No entanto, o INPI alerta 
para o facto de, “antes de recorrer ao 
sistema de enforcement o titular deve 
recolher meios de prova, deve deter-
minar a extensão do problema, ana-
lisando o custo/benefício, e explorar 
outras vias de resolução do conflito”. 
Para Rita Casimiro, “uma dessas vias 
pode consistir no envio de cartas ao 
potencial infractor, alertando-o para a 
existência de direitos de propriedade 
industrial registados a favor do titular 

No que se refere à eventual prática 
de um dos crimes previstos no 
Código da Propriedade Industrial, 
qualquer lesado em virtude de 
tal prática pode apresentar a 
competente queixa junto dos 
serviços do Ministério Público 
territorialmente competentes, ou 
junto de qualquer entidade policial, 
como o caso da ASAE, que terá a 
obrigação legal de a transmitir ao 
mesmo Ministério Público.
 
Quanto à instrução dos processos, 
devemos salientar que a 
competência desta autoridade, nos 
termos do artigo 343 do Código da 
Propriedade Industrial, restringe-
se aos processos por contra-
ordenação, não se encontrando 
quantificado qualquer período 
quanto à duração média desta 
fase processual. Estes dados 
dependem de inúmeras variantes 
relacionadas com qualquer processo 
contra-ordenacional, em especial 
quando se relacione com uma 
matéria tão específica como a agora 
considerada.     

No que se refere à qualificação dos 
técnicos, devemos salientar que, no 
decurso de um processo crime, é à 
autoridade judiciária (Ministério 
Público) que compete ordenar a 
realização de exames periciais a 
objectos apreendidos, solicitando, 
para o efeito, junto do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, 
a nomeação de tais peritos.

As 
respostas
da ASAE
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e para o facto de a conduta em causa 
poder representar uma violação des-
ses mesmos direitos”.

Qual a punição para este crime?

“A violação de um desenho ou modelo 
é um crime que a lei pune com pena de 
prisão até 3 anos ou com pena de mul-
ta até 360 dias”, encontrando-se este 
crime previsto no Código da Proprie-
dade Industrial, o qual “tem uma na-
tureza semi-pública, ou seja, depende 
da apresentação de uma queixa pelo 
ofendido”. Já a “concorrência desleal 
é um ilícito contra-ordenacional, tam-
bém previsto no Código da Proprieda-
de Industrial e punido com coima de 
3 000 a 30 000 Euros (se se tratar de 
pessoa colectiva) e de 750 a 7 500 Eu-
ros (se se tratar de pessoa singular)”. 
A instrução dos processos de con-
tra-ordenação é da competência da 
ASAE – Autoridade para a Segurança 
Alimentar e Económica, cabendo ao 
INPI a aplicação da coima.
Os actos de concorrência desleal po-
dem ser a apresentação dos produtos 
de maneira a levar o consumidor a 
atribuí-los a um concorrente, utili-
zando, para o efeito, os mesmos sinais 
ou o mesmo aspecto visual; a alusão 
a características e qualidades que os 
produtos ou o agente económico não 
detém, mediante a utilização de falsas 
indicações sobre os produtos ou sobre 
o próprio agente; afirmações com o 
fim de desprestigiar a actividade dos 
concorrentes; a violação de segredos 

de negócio ou o desvio de trabalhado-
res ou de parceiros comerciais.
Convém recordar, contudo, que este 
não é um processo simples. Rita Casi-
miro alerta para o facto de, “antes con-
denar alguém por estar a apropriar-se 
ilegitimamente de um design criado 
por si, a empresa em causa deve asse-
gurar-se que o seu design é realmente 
novo, ou seja, que também ela não se 
‘inspirou’ em objectos criados ou co-
mercializados por uma outra empresa 
quer internamente quer no estran-
geiro, como o caso das feiras, porque 
nesse caso, não tem qualquer direito 
ao registo nem tão pouco o direito de 
agir judicialmente contra um eventual 

infractor”. Segundo o INPI, “não são 
raros os casos em que alguém tenta 
proteger, como seu, um novo design 
criado por outrem. Na eventualida-
de de uma situação destas ocorrer, o 
demandado pode sempre defender-se 
alegando que o desenho ou modelo 
não é novo, não reunindo por essa ra-
zão as condições necessárias para que 
possa ser protegido por um registo de 
propriedade industrial, solicitando 
junto do Tribunal a respectiva anula-
ção”.
Estes processos não correm no INPI, 
entidade que apenas colabora com a 
ASAE na realização de peritagens a 
pedido do Ministério Público.

Mais informações
INPI - Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial
Linha Azul – 808 200 689
Linha Geral – 21 881 81 00

DR
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S
erá muito difícil encontrar 
alguém com capacidade de 
argumentar contra o ponto 
de vista de que a inovação é 

já hoje importante e que o será ainda 
mais nos próximos anos. Mas subsiste 
a grande questão de saber se podemos 
ou não gerir o processo.
Numa primeira análise parece ser 
muito difícil gerir algo que é tão com-
plexo e incerto. Há dificuldade em 
desenvolver e refinar o conhecimento 
fundamental, problemas em adaptar 
e aplicar esse conhecimento a novos 
produtos e processos, problemas em 
convencer terceiros a apoiar e adoptar 
a inovação e conquistar a sua aceita-
ção e utilização a longo prazo.
O processo de inovação envolve mui-
tas pessoas com formações básicas 
diversificadas, graus de responsabi-
lidade e objectivos diferentes o que 
origina por vezes conflitos e diferen-
ças de opinião quanto aos objectivos a 
atingir e os meios a utilizar. 
E importante tratar esta problemá-
tica como uma questão de gestão, na 

medida em que há decisões que tem 
de ser tomadas sobre a distribuição e 
coordenação dos respectivos recursos. 
Uma análise mais cuidada a muitas 
das inovações tecnológicas ao longo 
dos anos, revela que embora haja difi-
culdades de natureza técnica – falhas 
a corrigir, arestas a limar e a trans-
posição de algumas importantes bar-
reiras técnicas ocasionais – a maioria 
dos insucessos deve-se a algumas fra-
quezas na gestão do processo.
Na inovação, o sucesso parece depen-
der de dois factores chave – recursos 
técnicos (pessoal, equipamento, co-
nhecimento, financiamento, etc.) e ca-
pacidade para fazer uma gestão eficaz 
desses recursos.
Todas as empresas tentam organizar e 
gerir o processo de inovação por for-
ma a encontrar as melhores soluções 
para a problemática da renovação. 
Sabe-se que diferentes circunstâncias 
conduzem a diferentes soluções – por 
exemplo, as organizações apoiadas 
numa forte componente de investiga-
ção como as empresas farmacêuticas, 
tenderão a criar soluções com grande 
pendor para a Investigação e Desen-
volvimento tradicional.
Já os revendedores podem fazer pe-
quenos investimentos em Investiga-
ção e Desenvolvimento tradicional, 
mas estão sempre a monitorar o mer-
cado em busca de novas tendências 
dos consumidores e tenderão a apos-
tar fortemente no marketing.
Por outro lado, os produtores de bens 
de consumo podem estar mais preocu-
pados com o rápido desenvolvimento 

Inovação como
processo-chave do negócio

e lançamento de produtos, muitas ve-
zes com variantes e com reavaliação 
dos conceitos básicos do produto.
A procura das melhores soluções con-
duz-nos ao conceito de rotina (apa-
rentemente contrário à inovação). As 
organizações desenvolvem compor-
tamentos específicos que se transfor-
mam “na maneira como fazemos as 
coisas cá na casa” que é o resultado do 
esforço e da repetição. Estes padrões 
de comportamento reflectem e supor-
tam um conjunto de crenças partilha-
das acerca do mundo e de como lidar 
com ele, e fazem parte da cultura da 
organização – “o modo como são feitas 
as coisas cá na casa”. Eles são o resul-
tado de sucessivos ensaios experimen-
tais e da experiência de como parece 
ser a melhor forma de trabalhar. Por 
outras palavras, são resultado de uma 
aprendizagem. À medida que o tempo 
passa, estes padrões transformam-se 
no que se designa por “rotina”.
Estas rotinas simples terão de ser in-
tegradas noutras mais abrangentes 
que quando consideradas no seu con-
junto, constituem a capacidade que as 
organizações têm de gerir a inovação. 
Assim sendo, o que importa, do ponto 
de vista da gestão da inovação, é não 
só criar rotinas mas também reconhe-
cer quando e como as devemos elimi-
nar para dar lugar ao aparecimento de 
novas.

Miguel Sá Pinto
Consultor de Gestão



I
novação não é sinónimo de tec-
nologia. Inovar representa pen-
samento crítico e uma atitude 
de mudança, capaz de modificar 

processos e enfrentar desafios com te-
nacidade e inteligência. A contratação 
de quadros especializados e mais qua-
lificados é o primeiro passo para a me-
lhoria das empresas portuguesas em 
termos de inovação. O segundo passo 
é permitir o erro e o risco por parte dos 
seus trabalhadores. Ao aceitar o risco 
de uma má decisão, o empresário está 
a gerar condições para que o trabalha-
dor, na próxima oportunidade, tenha 
mais cuidado na sua atitude mas não 
abdique do empreendedorismo.
O país percebeu que necessita de ino-
var e de investir nesta área sensível. 
Para obter esse desiderato existe uma 
instituição dedicada ao estímulo da 
inovação.
Promover a inovação e o desenvol-
vimento tecnológico, facilitando o 
aprofundamento das relações entre o 
mundo da investigação e o tecido em-
presarial português são os objectivos 
da Agência de Inovação (AdI). Esta 
instituição, cujo capital é subscrito 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, através da Funda-
ção para a Ciência e Tecnologia (FCT) 
e pelo Ministério da Economia e Ino-
vação, através do IAPMEI e da PME – 
Investimentos, trabalha em rede com 
vários departamentos da Administra-
ção, centros tecnológicos, associações 
empresariais e outros actores do sis-
tema de C&T, em território nacional, 
ao mesmo tempo que desenvolve uma 

política de incentivo á cooperação 
internacional, actuando como ponte 
para a União Europeia, Ásia, América 
Latina e diversas organizações de I&D 
internacionais.
A actividade da AdI passa pelo apoio 
à inovação de base tecnológica; ao es-
tímulo da interligação das empresas 
com as instituições de I&D, nomeada-
mente através da criação de novas em-
presas de base tecnológica; da promo-
ção da inserção de Recursos Humanos 
altamente qualificados nas empre-
sas; da promoção da divulgação e da 
transferência de tecnologia; e da con-
tribuição para a melhoria da imagem 
internacional do país. Ao seu dispor, 
a AdI possui um conjunto de progra-
mas de incentivo ao desenvolvimento 
tecnológico e à inovação financiados 
através dos Programas Operacionais 
PRIME (Programa de Incentivos à 
Modernização da Economia), POCI 
2010 (Programa Operacional Ciência 
e Inovação 2010) e POS_C (Programa 
Operacional Sociedade do Conheci-
mento) que têm como beneficiários 
as empresas e demais organizações do 
STCN.

Agência de Inovação
apoia investimentos

A contratação de quadros 
especializados e mais 

qualificados é o primeiro passo 
para a melhoria das empresas 

portuguesas em termos de 
inovação. O segundo passo 

é permitir o erro e o risco por 
parte dos seus trabalhadores. 
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A 
capacidade de produção da 
Nautilus ronda as 150 me-
sas escolares informatiza-
das por semana. A expansão 

vertiginosa desta empresa, com sede 
em Gondomar, na área do mobiliário 
escolar tecnológico, ocorre após obter 
o WorldDidact Award 2006, um pré-
mio mundial de 
inovação, atri-
buído na Suíça, 
a distinguir as 
mesas interacti-
vas Uni_Net.
Este projecto, 
da responsabi-
lidade do ad-
ministrador da 
empresa Vítor 
Barbosa e do 
designer Pedro 
S o t t o m a y o r , 
nasceu após a 
constatação que 
as mesas em 
comercialização 
na altura – há 
três ou quatro 
anos atrás – po-
deriam receber 
um computa-
dor. Da ideia à 
concretização 
foi um ápice, e a Nautilus desenvolvia 
a Uni_Net, um projecto único em Por-
tugal, sem concorrência, à excepção 
de umas tímidas tentativas de alguns 
projectos semelhantes estrangeiros, 
mas sem a ocultação do computador, 
o verdadeiro trunfo da Nautilus. As-

sim, para já, a empresa tem o exclusi-
vo do mercado.
De Portugal a Macau, são já várias as 
salas de aulas e de formação equipa-
das com estas mesas que escondem 
um computador totalmente funcio-
nal. No total, já estão comercializadas 

Uma sala de aulas 
completamente equipada pela 
Nautilus poderá rondar os 230 
mil euros, incluindo 24 mesas 

para os alunos, uma para o 
professor, o quadro interactivo 

e o videoprojector. Um preço 
que pode ser considerado 

elevado mas que, perante os 
ganhos e as vantagens obtidos 

pela interactividade, até se 
pode considerar económico. 

Mesa interactiva
um projecto inovador

Luís Branco Barros [texto]



mais de duas mil unidades, com par-
ticular destaque para o Algarve, onde 
estas mesas têm feito furor. A Norte, 
os concelhos de Vila Nova de Gaia e 
de Matosinhos congregam as maiores 
vendas de mesas Uni_Net.
Uma sala de aulas completamente 
equipada pela Nautilus poderá rondar 
os 230 mil euros, incluindo 24 mesas 
para os alunos, uma para o professor, o 
quadro interactivo e o videoprojector. 
Um preço que pode ser considerado 
elevado mas que, perante os ganhos e 
as vantagens obtidos pela interactivi-
dade, até se pode considerar económi-
co. No entanto, de registar que são as 
instituições privadas e as autarquias 
quem tem, até ao momento, investido 
nestes equipamentos. A configuração 
base de cada unidade tem um custo 
aproximado de mil euros e inclui a 
mesa, que oculta o monitor, o CPU do 
computador, o teclado e o rato, numa 
parceria com a J. P. Sá Couto.
O prémio recebido na Suíça poderia ter 
tido um sabor especial caso o Governo 
tivesse acarinhado a empresa. Convi-
dado a fazer-se representar na cerimó-
nia, o Governo declinou, o que entris-
teceu os responsáveis da Nautilus, que 
se orgulham da distinção obtida numa 
área de inovação em que continuam a 
dar cartas a nível internacional. “Só as 
grandes empresas é que levam o apoio 
todo”, afirma Filipe Lopes, Marketing 
Product Manager da Nautilus. Apesar 
desta pequena desilusão, mantêm as 

negociações com o Ministério da Edu-
cação para homologação da Uni_Net, 
o que deverá ocorrer ainda durante 
2008. Esta certificação vai facilitar as 
compras pelo Estado, nomeadamente 
através da Central de Compras. Curio-
samente, Filipe Lopes diz não poder 
a Nautilus ter acesso a esta estrutura, 
excepto através de quem lá está, por-
que as novas entradas “fecharam em 
1997”. No entanto, como são o único 
fornecedor a nível nacional, nada im-
pede que as instituições públicas pos-
sam fazer ajustes directos.
A Nautilus tem a sua produção con-
centrada em duas unidades localiza-
das no concelho de Gondomar mas, 
em breve, vão criar uma terceira em 
Castelo de Paiva. A evolução da em-

presa passa, também, pela criação de 
uma empresa em Espanha, sediada 
em Salamanca, e uma outra no Reino 
Unido, em Cheshire. Em Portugal, o 
grupo possui ainda a Decitrel Inova-
ção, em Lisboa, que é responsável pela 
representação exclusiva de quadros 
interactivos e videoprojectores.
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D
evemos aproveitar todos 
os contextos para aprender 
e para desenvolver uma 
atitude empreendedora, 

mas, cada vez, mais responsável.
Num período em que tudo está a mu-
dara uma velocidade assustadora: a 
tecnologia, as relações, a necessidades 
e desejos dos consumidores, os valo-
res e a moral, precisamos de mudar 
o empreendedorismo, as concepções 
e as técnicas de gestão que lhe estão 
associados.
Precisamos agora de construir uma 
cultura libertadora que permita 
expressar os nossos talentos, sem 
destruir o ambiente e construindo 
relações mais positivas entre todos. 
Assim desenvolveremos uma comuni-
dade próspera e livre capaz de edificar 
a sua Felicidade.
Mas o que é felicidade? Podemos de-
fini-la como algo especial para cada 
pessoa, que a faz sentir-se bem, ter a 
noção de que «valho a pena existir», 
sou útil, sinto-me bem e os outros gos-
tam de mim. Mas será que felicidade e 
prazer são a mesma coisa? 
A resposta é negativa. A Felicidade é 
um estado de Paz (interior e exterior) 
e Harmonia, que perdura no tempo e 
funda-se num sentido de construção 
da Humanidade. 
O Prazer, essa coisa maravilhosa que 

se sente quando se conquista uma 
vitória ou se pratica sexo, é efémero. 
Por vezes, tolda a nossa visão sobre a 
vida.
O Empreendedorismo é a chave para a 
construção da felicidade, do prazer ou 
para o esgotamento do planeta! Em-
preender é fazer. É passar do sonho, 
do pensamento à acção, gerando um 
resultado pela conjugação de um con-
junto de recursos (materiais e imate-
riais)
O empreendedorismo de carácter em-
presarial, tem servido, acima de tudo, 
para criar uma economia baseada no 
consumo. Cria prazer, satisfaz as ne-
cessidades e desejos dos clientes e, de 
acordo com o pensamento económico 
e de gestão mais corrente, acelera os 
processos de circulação de mercado-
rias e bens para gerar riqueza. Por 
isso, cria a bebedeira do consumo, a 
cultura do efémero! Mas tem gerado 
riqueza e, aparentemente, progresso
Mas empreender não é só criar uma 
empresa com fins lucrativos e acelerar 
o ciclo dos produtos. Existe um outro 
leque de acções empreendedoras de 
extraordinária importância que pres-
tigiaram Ghandi, Churchil, Madre Te-
resa de Calcutá, Einstein, Agostinho 
da Silva, entre outros.
Afinal, o que representa Empreen-
dedorismo, essa palavra desconhecida 
dos dicionários portugueses?
É a capacidade de pensar, planear e 
concretizar uma acção, investindo 
energias e tempo, com um sentido 
determinado, obtendo resultados. No 

Empreendedorismo
responsável

Queremos uma Humanidade 
Saudável e Feliz. Temos 

aumentado o conforto com 
base no progresso da gestão 

e na capacidade de fazer com 
que as coisas aconteçam. Isto 
é fruto do empreendedorismo. 

Temos criado milhões de novos 
produtos e serviços. Mas, nem 

por isso somos mais felizes. 
Hoje, temos medo do Clima 

(que alteramos) e de nós 
próprios! Somos mais ricos, 

mas mais infelizes! Mas não 
terá de ser assim.

Álvaro Cidrais
Consultor independente de PMEs 

e Organizações Sem Fins Lucrativos



fundo, é o acto de «concretizar uma 
empresa» como a viagem de Vasco da 
Gama à Índia. Na componente econó-
mica, é a capacidade de transformar as 
ideias em mais-valias e em bem-estar, 
gerando processos de troca com valor 
acrescentado para as partes envolvi-
das. A virtude do empreendedorismo 
é a de concretizar o pensamento.
O Empreendedorismo é uma atitude 
que conjuga pensamento (de prefe-
rência consciente e responsável) e ac-
ção (respeitável). Em Portugal, é pou-
co desenvolvido em casa, raramente 
nas escolas e não é acarinhado nas 
empresas! 
Esta atitude está presente quando 
nascemos! Sem qualquer treino, des-
de esse momento, procuramos as con-
dições para a sobrevivência. O acto de 
empreender baseia-se no mesmo pro-
cesso de vontade que nos impulsiona 
para aprender a comunicar e a falar, 
a caminhar, a andar de bicicleta (as-
sumindo riscos), a imitar os outros, 
sempre no sentido de alargar o poder 
de acção e de interacção. Está no nos-
so «código genético» de sobrevivência 
e crescimento.
Todavia, neste país simpático, essa 
vontade de crescer e de concretizar 
é maltratada na infância e na família 
onde a educação promove a repressão 
das ideias diferentes e da acção. Até 
dá prémios à inacção! Na escola, ensi-
namos as crianças a repetir em vez de 
criarem. Nos empregos, colocamos as 
pessoas debaixo das ordens de patrões 
e chefes de repartição, em vez de con-
viverem com líderes empreendedores 

e aprendentes. Vamos matando a ati-
tude empreendedora, à medida que a 
criança se faz homem. Fazemo-lo de 
modo indolor e brilhante!
Belmiro de Azevedo tem razão. Por-
tugal tem poucos líderes e empreen-
dedores, poucos professores que de-
senvolvam talentos, poucos gestores 
que criem contextos organizacionais 
aprendentes e poucos pais que invis-
tam na construção dos filhos! 
Nos últimos anos, assistimos a uma 
mudança radical na sociedade e nas 
crenças do mundo ocidental. É uma 
transformação que tem como início a 
crise do petróleo de 1973, prolonga-se 
pelos anos oitenta com o pós-moder-
nismo, passa pela Conferência do Rio 
e a elaboração da Agenda 21 em 1992, 
para se acentuar a partir de 1997 com 
a Web e a massificação da Internet. 
Este período, parece culminar com o 
11 de Setembro, sublinhado pelo 11 de 
Março em Madrid. Nessas datas, ficou 
patente o horror que podemos viver se 
esta mudança for feita sem a integra-
ção de todos.
Este ciclo com cerca de 30 anos 
representa a infância e a juventude 
de uma nova sociedade global e de 
uma economia digital que não conhe-
cíamos! Esta crise de crescimento da 
Humanidade, leva-nos à Sociedade do 
Conhecimento (e da Aprendizagem), 
uma sociedade globalizada. É um novo 
mundo, que mal vislumbramos. 
Para o enfrentar, devemos construir 
uma atitude de matriz empreendedora 
e aprendente nas comunidades 
territoriais, nas organizações, nas 
equipas, nas famílias e nos indivídu-
os. Temos de promover ambientes 
de aprendizagem e de expressão das 
competências que permitam obter su-
cesso e felicidade. 
Devemos, por isso, acarinhar um 

empreendedorismo empresarial 
responsável, humanista, aprendente 
e sustentável que, no campo empresa-
rial, é desenvolvido com a abordagem 
de Responsabilidade Social das orga-
nizações (visível em www.ethos.org.
br ou em www.bcsdportugal.org), um 
dos motores da mudança para a Socie-
dade do Conhecimento e da Aprendi-
zagem. 
Mas, também precisamos de cultivar 
as lideranças democráticas e eman-
cipadoras, a cultura da descoberta e 
do risco controlado, a cidadania. Sem 
estas, o extraordinário progresso da 
sociedade e da tecnologia que nos per-
mitiu prolongar a esperança de vida 
desde os 40 até aos 90 anos, tem pou-
co sentido. 
Aquilo a que assistimos agora, fruto 
de um mau empreendedorismo e do 
percurso histórico de uma sociedade 
insensata, é à vitória de uma visão 
míope que não responde ao âmago 
da questão: como construir felicidade 
para as pessoas? 
Felizmente, a carência de uma cultu-
ra empreendedora, de aprendizagem 
de responsabilidade democrática e de 
cidadania pode ser contrariada pela 
acção consciente da família, das or-
ganizações, da comunidade e da esco-
la. Basta que queiramos empreender 
nesse sentido, planeemos e invista-
mos nessa acção. 
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O Conceito de Inovação
Inovação vs. Invenção

E
timologicamente, a palavra 
“inovar” deriva da palavra 
latina “innovare”, que sig-
nifica mudar ou alterar as 

coisas, introduzindo-lhes novidades, 
tornar novo ou renovar. No entanto, 
esta estabilização do conceito é apenas 
aparente: o conceito de inovação tem 
vindo a evoluir ao longo do tempo. 
De uma definição inicial focada num 
acto inovador isolado (uma “inven-
ção”), fruto de uma acção criativa de 
um indivíduo ou de uma organização, 
passou-se posteriormente para uma 
noção mais alargada, abrangendo 
processos mais interactivos e comple-
xos, associados não só a produtos mas 
também a processos e a organizações
Fazendo uma análise retrospectiva, 
Schumpeter (1951) foi dos primeiros 
a distinguir claramente a “invenção” 
da “inovação”. Nesta perspectiva, a 
“invenção” é o resultado de uma ocor-
rência criativa isolada levada a cabo 
independentemente da sua possível 
aplicação comercial. Por seu turno, a 
inovação constitui-se como um pro-
cesso autónomo que pressupõe difu-
são da invenção, ou seja, a sua apli-
cação comercial ou a adopção pelos 
utilizadores. Realce-se o facto de uma 
invenção (e.g. um novo ou melhorado 
produto ou processo), mesmo que pa-
tenteada, poder não conduzir a uma 
inovação, consistindo apenas num 
acto de criação de novo conhecimento 
com aplicação potencial.

A Inovação
e as Empresas 

João Medina(1) e Augusto Medina(2)
(1) Consultor da Sociedade Portuguesa de Inovação, SA 

– joaomedina@spi.pt 
(2) Presidente do Conselho de Administração da Sociedade 

Portuguesa de Inovação, SA e Professor Catedrático da Faculdade 
de Engenharia do Porto – augustomedina@spi.pt 

Como reflexo das diferentes defini-
ções teóricas utilizadas para a inova-
ção, a Comissão Europeia procurou 

homogeneizar a definição de inova-
ção, desenvolvendo um trabalho que 
originou a publicação do “Livro Verde 
para a Inovação” (Comissão Europeia, 
1995). Neste documento ficou defini-
do que inovação é sinónimo de “pro-
dução, assimilação e exploração com 
êxito da novidade, nos domínios eco-
nómico e social”.
Deste modo este conceito abrange não 
só a inovação de cariz tecnológico, 
aplicada aos processos ou aos produ-
tos (bens ou serviços), mas também a 
inovação de cariz organizacional, que 
reflecte o reconhecimento de formas 
novas de organizar o trabalho em do-

O conceito de inovação pode ser entendido de uma forma abran-
gente como:
A renovação e alargamento da gama de produtos e serviços e 
dos mercados associados; 
A criação de novos métodos de produção, de aprovisionamento 
e de distribuição; 
A introdução de alterações na gestão, na organização do traba-
lho, bem como nas qualificações dos trabalhadores.

mínios como a gestão, a distribuição, 
a produção, o marketing, etc.
Mais recentemente, a Norma Portu-
guesa para a Gestão da Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação (NP 
4456:2007) declara que “a inovação 

corresponde à implementação de uma 
nova ou significativamente melhorada 
solução para a empresa, novo produ-
to, processo, método organizacional 
ou de marketing, com o objectivo de 
reforçar a sua posição competitiva, 
aumentar o desempenho, ou o conhe-
cimento”.

O Sistema de Inovação
Durante muito tempo encarou-se o 
processo de inovação como sendo li-
near, desenvolvendo-se por etapas 
sucessivas, começando com as acti-
vidades de investigação e desenvolvi-
mento e terminando na aplicação co-



mercial no mercado. Trata-se de uma 
abordagem demasiado simplista, que 
não considera diferentes interacções 
que podem ocorrer ao longo do pro-
cesso. A aplicação deste modelo leva-
ria a concluir que o investimento nas 
primeiras etapas do processo (I&D) 
levaria forçosamente à inovação e à 
respectiva aplicação comercial  e ob-
tenção de mais-valias. Esta filosofia 
encontra-se ainda presente em mui-
tos aspectos da política pública até aos 
dias de hoje.
No entanto, é possível identificar facil-
mente algumas críticas a este modelo: 

o facto de o investimento em investi-
gação e desenvolvimento nem sempre 
se reflectir no crescimento económico 
esperado, o facto de muitas das vezes 
o processo de inovação não ser inicia-
do na fase de investigação, ou de este 
modelo não considerar os efeitos de 
interacção e retro-alimentação (feed-
back) que ocorrem ao longo do pro-
cesso, entre diferentes etapas e entre 
diferentes actores. 
Importa então falar de um “Sistema de 
Inovação” como a rede de instituições 
dos sectores público e privado, cujas 
actividades e relações que interagem 
na produção, difusão e utilização de 
novo conhecimento com aplicação 
económica.
A abordagem sistémica, para além 
da dimensão técnico-económica da 
inovação, tem em consideração a 
importância da envolvente e do am-
biente relacional existente entre os 
diferentes actores do sistema, abran-
gendo aspectos territoriais e sociais. O 
sistema de inovação abrange não só a 
tradicional estrutura económica, mas 
também as instituições de investiga-
ção, a base institucional ou o sistema 
de educação/formação.
Será a partir do estabelecimento de li-

Para o correcto funcionamento do Sistema de Inovação, mos-
tra-se fundamental estimular o estabelecimento de relações 
de confiança mútuas, a formação e utilização de redes e o 
estabelecimento de parcerias entre diferentes actores.

gações e da articulação dos diferentes 
actores do Sistema de Inovação que se 
poderá melhorar e acelerar o processo 
de inovação. 

A Inovação e as Empresas – a 
importância do relacionamento 
externo
O Sistema de Inovação enfatiza a im-

portância das interacções entre dife-
rentes etapas e actores, quer dentro 
da empresa, quer entre esta e diferen-
tes entidades externas: outras empre-

sas (clientes, concorrentes e fornece-
dores), universidades, instituições de 
investigação e desenvolvimento, insti-
tuições financeiras, etc.
Hoje em dia, aspectos como a redução 
do ciclo de vida dos produtos, o aces-
so generalizado a novas tecnologias, a 
globalização de mercados, a microseg-

mentação de clientes, a sofisticação 
dos clientes ou a rapidez de resposta 
dos competidores, fazem com que a 
empresa deva perceber bem qual o seu 
papel do sistema, procurando posicio-
nar-se da forma mais conveniente.
Este facto é sublinhado pela Comissão 
Europeia, que nos diferentes Commu-
nity Innovation Surveys  realizados 
tem vindo a demonstrar que as regi-
ões mais inovadoras são precisamente 
aquelas onde o nível de cooperação 
entre os principais actores do Sistema 
de Inovação é alto. Nestas regiões, a 
cooperação entre diferentes empresas, 
instituições públicas, universidades e 
institutos de pesquisa, é cerca de duas 
vezes e meia superior à média.
Neste aspecto é de realçar o apareci-
mento o conceito de co-ompetição, 
em que empresas concorrentes no 
mercado apreendem as mais-valias 
de cooperarem e trabalharem alguns 
aspectos em parceria ou em rede, pro-
curando criar novas oportunidades 
conjuntas.
Serão estas relações que irão facilitar 
a existência de acções coordenadas 
entre actores, que irão por sua vez 

permitir o aumento da sua capacidade 
de adaptação pró-activa às mudanças 
de ambiente, a exploração de sinergias 
entre parceiros e a partilha de diferen-
tes tipos de recursos (equipamentos, 
recursos humanos, ...), acelerando o 
processo de inovação e baixando sig-
nificativamente os seus custos.
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tivos chave nas políticas de apoio às 
PME”, asseguram os responsáveis do 
IAPMEI, para quem “o desafio que se 
coloca às economias é que sejam ca-
pazes de acelerar a mudança de para-
digma de desenvolvimento, com uma 
aposta clara na inovação, tecnologia e 
conhecimento, como factores de dife-
renciação e competitividade no mer-
cado global”.
A jornada de trabalho envolveu pai-
néis sobre financiamento à inovação, 
organização para inovar, formas de 
participação das PME no 7º Progra-
ma-Quadro de IDT GPPQ, bem como 
uma pequena conferência do especia-
lista em inovação Darius Mahdjoubi. 
Este académico, oriundo do Innova-
tion, Creativity and Capital Institute 
da Universidade do Texas, em Austin, 
debruçou-se sobre a inovação e o em-
preendedorismo no interior das em-
presas portuguesas existentes, desmi-
tificando alguns conceitos. Segundo 
este professor universitário, inovação 
e tecnologia não são sinónimos, em-
bora muitas vezes assim sejam uti-
lizados. Na realidade, refere Darius 
Mahdjoubi, “inovação é mais amplo do 
que high-tech ou mesmo tecnologia”, 
considerando que a inovação ocorre 
em qualquer empresa, em qualquer 
sector produtivo e em qualquer mo-
mento da cadeia de produção.
Para Darius Mahdjoubi existem qua-
tro grandes grupos de actividades 
empresariais: tecnologia (como fa-
zer), cliente/mercado (como vender), 
recursos humanos (como recrutar e 
manter empregados) e organização 

(como efectuar a integração total). 
“Inovação e desenvolvimento não se 
limitam à tecnologia”, afirma. Na sua 
opinião, “desenvolvimento e inova-
ção acontecem em todos os aspectos 
das actividades das empresas”, dando 
como exemplo o facto de Portugal ser 
um país respeitado internacionalmen-
te pela sua capacidade de vanguarda 
em áreas como a indústria de moldes, 
no calçado (noventa milhões de pes-
soas no mundo usam sapatos portu-
gueses), na indústria da porcelana, 
em produtos sanitários, em solas para 
sapatos e embalagens de plástico.
Assim, a capacidade inovadora de um 
agente económico reside, não na ca-
pacidade de introduzir alta tecnologia 
na sua cadeia de produção, antes na 
aposta em conceitos inovadores que 
modifiquem, melhorem e façam avan-
çar todos os aspectos da produção, 
desde o momento da concepção ao 
serviço prestado depois da venda.
Inovar é pensar de que forma pode-
mos melhorar cada procedimento. 
Simples, não é? Pois...

L
isboa foi palco de uma inicia-
tiva inovadora. A ideia permi-
tiu reunir, no mesmo espaço, 
temas e soluções relacionadas 

com a ID&T, Inovação, Propriedade 
Intelectual, Engenharia de Processos, 
Produtos/Serviços, Sustentabilidade 
e Energia, Qualidade, Ambiente, Se-
gurança e Saúde no Trabalho, Design, 
Marcas e Marketing, Economia Digital 
e TIC, Internacionalização e Financia-
mento. Esta autêntica “feira” permitiu 
aos interessados tomar contacto, rapi-
damente, com a oferta nacional nestas 
áreas, permitindo a troca de informa-
ções e experiências entre os vários ac-
tores do mercado.
Entre as várias entidades expositoras 
estava a Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira (AEPF), que liderou 
três acções do InovJovem na região.
O Innovation Marketplace – assim se 
chamou a iniciativa – aliou-se ao pro-
jecto InovJovem no sentido de estimu-
lar o processo de inovação e desenvol-
vimento nas PME. A entrada em vigor 
do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN) significa uma opor-
tunidade para o mercado português. 
Através das verbas colocadas à dispo-
sição das empresas e das instituições 
nacionais, os agentes económicos 
poderão assegurar o salto qualitativo 
desejado e entrar, definitivamente, no 
mercado competitivo global.
“A promoção do empreendedorismo 
qualificado e da inovação são objec-

Inovação e tecnologia
não são sinónimos

Luís Branco Barros [texto]
Bárbara Costa [fotos]



A
s transformações provoca-
das pela inovação tecno-
lógica e a globalização nos 
países de nível de desenvol-

vimento intermédio é o tema principal 
de uma obra de vulto agora publica-
da em livro. Numa edição da Campo 
das letras, “Inovação e Globalização 
– Estratégias para o Desenvolvimen-
to Económico e Territorial”, o livro 
apresenta-nos um conjunto de textos 
escritos por alguns dos principais es-
pecialistas europeus nesta temática, 
num trabalho organizado por Isabel 
Salavisa Lança, Walter Rodrigues e 
Sandro Mendonça.
Salvaguardando que “não se trata, por 
isso, de um livro apenas sobre o caso 
português”, Portugal é alvo de “uma 
perspectiva comparada”, o que contri-
bui para a relevância da obra.
A ideia de desenvolver este trabalho 
nasceu em 2003, aquando de uma 
conferência internacional intitulada 
“Inovação Tecnológica e Globalização 
– Implicações para os Países de De-
senvolvimento Intermédio”.
O livro divide-se por quatro partes, 
pretendendo-se “pensar o desenvolvi-
mento económico e territorial dos pa-
íses intermédios, entre os quais Por-
tugal”. Após o enquadramento deste 
trabalho ao longo do primeiro capí-
tulo, no qual se discute o que é a alta 
tecnologia, a difusão das tecnologias 
de alta informação na Argentina, a 
transição de Portugal para a socieda-
de do conhecimento e as políticas de 
inovação tecnológica, a segunda parte 
é de análise das “dinâmicas territo-

riais e urbanas 
associadas aos 
fenómenos da 
globalização e 
da difusão das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação”.
A terceira 
parte divide-
se por cinco 
capítulos que 
analisam secto-
res em mudança, d e s d e 
o cluster do Vale do Arno, em Itália, 
um “exemplo das oportunidades cria-
das pelas TIC para o desenvolvimento 
de novos sectores produtivos e para a 
revitalização dos sectores tradicionais 
preexistentes”, ao “papel das infraes-
truturas científicas e tecnológicas na 
disseminação do conhecimento e na 
dinamização dos processos de apren-
dizagem no sector empresarial, em 
Portugal”. No último capítulo desta 
terceira parte, o livro “aborda a ques-
tão da competitividade portuguesa e a 
sua relação com a cadeia de valor”, an-
tes de de dedicar, na parte final, à “me-
dição” da sociedade do conhecimento, 
nomeadamente através da apresenta-
ção de indicadores estatísticos.
Isabel Salavisa Lança é doutorada 
em Economia e Professora Associa-
da do ISCTE, leccionando nas áreas 
de Economia Industrial e da Inova-
ção. É, ainda, presidente do Dinâmia, 

Inovação e Globalização
no desenvolvimento económico

onde desenvol-
ve investigação. 
Este centro de 
estudos sobre a 

mudança socioeco-
nómica, fundado em 1989, desenvolve 
actividades no âmbito da investigação 
multidisciplinar em ciências sociais, 
reúne investigadores especializados 
nas áreas da economia, da sociologia, 
da psicologia social, do direito e da 
matemática aplicada e colabora com 
diversas entidades nacionais e inter-
nacionais, fazendo parte de duas Re-
des de Excelência europeias. 
Os investigadores do Dinâmia procu-
ram conjugar a inserção na pesquisa 
internacional avançada com a con-
tribuição para aprofundar o conheci-
mento da realidade portuguesa, com 
vista a apoiar o processo de mudan-
ça socioeconómica nacional. As duas 
grandes temáticas de base à investi-
gação no Dinâmia são a regulação, a 
governança e as políticas públicas; e 
as dinâmicas socioeconómicas e o de-
senvolvimento sustentável.
Walter Rodrigues e Sandro Mendonça 
são docentes do ISCTE.
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O 
tema central do livro “Ino-
vação e Globalização – Es-
tratégias para o Desen-
volvimento Económico e 

Territorial”, de que são organizadores 
Isabel Salavisa Lança, Walter Rodri-
gues e Sandro Mendonça (docentes do 
ISCTE, em Lisboa, e investigadores do 
DINÂMIA – Centro de Estudos sobre 
a Mudança Socioeconómica e do CET 
– Centro de Estudos Territoriais, cen-
tros associados do ISCTE) é o impac-
te das transformações decorrentes da 
inovação tecnológica e da globalização 
sobre os países de nível de desenvolvi-
mento intermédio, nos quais Portugal 
se inclui. Não se trata, por isso, de um 
livro apenas sobre o caso português, 
embora se analise o caso de Portugal 
numa perspectiva comparada. Trata-
se de uma reflexão polifacetada sobre 
as mudanças, problemas e desafios 
particulares com que os países de ní-
vel de desenvolvimento intermédio 
se deparam na actualidade, perante a 
sociedade do conhecimento e as varia-
das manifestações de uma nova ordem 
económica mundial. 
No final do século XX, era claro que os 
países avançados estavam a transitar 
para um novo modelo de crescimento 
baseado no conhecimento tecnológi-
co e científico, com amplo recurso às 
tecnologias de informação e comuni-
cação, e associado a transformações 
nas várias esferas da economia, da or-
ganização do território e da sociedade. 
Também se tornou crescentemente 
visível que, num período de rápidas 
transformações e forte turbulência 

económica, as posições relativas dos 
blocos e dos próprios países na arena 
internacional, estavam a mudar. O êxi-
to dos Estados Unidos, com a designa-
da nova economia, não tinha corres-
pondência na Europa, com excepção 
de um punhado de pequenos países. O 
repto da Estratégia de Lisboa, lançada 
em 2000, consistia em impulsionar a 
UE a realizar mudanças consideradas 
necessárias para impedir um declínio 
económico e tecnológico irrecuperável 
em relação aos EUA e a alguns países 
do Sudeste Asiático. 
É fácil de ver que, se os países avan-
çados da Europa conheciam dificul-
dades, os países de desenvolvimento 
intermédio experimentavam dificul-
dades suplementares, por não dis-
porem, no mesmo grau, de recursos 
tecnológicos, científicos e educativos 
e, obviamente, por terem níveis de 
riqueza muito inferiores e, por conse-
guinte, capacidades financeiras muito 
menores. Contudo, a sua heterogenei-
dade era enorme, o que deixava pre-
ver que seguiriam caminhos diferen-
tes e teriam sucessos distintos na sua 
adaptação aos novos tempos. 
Os últimos anos, primeiros do sécu-
lo XXI, vieram confirmar esta última 
afirmação: o que une hoje a Irlanda 
a países como Portugal e a Grécia, no 
momento em que a Espanha, após 

“Inovação e Globalização – Estratégias para o 
Desenvolvimento Económico e Territorial”, de Isabel 
Salavisa Lança, Walter Rodrigues e Sandro Mendonça 

(organizadores), Porto, Campo das Letras, 2007

Inovação e Globalização
um resumo...

É no quadro destas rápidas 
e profundas alterações 
que é preciso pensar o 

desenvolvimento económico 
e territorial dos países 

intermédios, entre os quais 
Portugal, tema principal deste 

livro, organizado em quatro 
partes. 



um período de forte crescimento, rei-
vindica integrar os grandes países da 
Europa? Entretanto, um conjunto de 
nações da Europa Central e Oriental, 
aderentes recentes à UE, descolaram 
verdadeiramente em termos de cresci-
mento e estão a recuperar rapidamen-
te do seu atraso tecnológico, fazendo 
alavanca de um alto nível educativo da 
população e de uma significativa tra-
dição científica, técnica e cultural.
O princípio do século XXI acrescentou 
à globalização e às mudanças tecnoló-
gicas, uma verdadeira reconfiguração 
geoestratégica planetária, com os ei-
xos do poder económico e político a 
moverem-se, como se estivesse em 
curso uma redistribuição de pesos à 
escala global. Assim, os Estados Uni-
dos, que continuam a hegemonizar o 
mundo, estão agora mais centrados na 
sua costa pacífica do que até aos anos 
80. A Europa também rodou sobre 
si própria: o seu centro de gravidade 
deslocou-se para Oriente, sobretudo 
após a adesão dos novos membros, em 
2004 e 2007. 
Esta reconfiguração pode ainda ser 
caracterizada por outros dois aspectos 

centrais. Em primeiro lugar, a emer-
gência de novos actores de grande di-
mensão, como a China e a Índia, que 
concorrem no espaço da produção 
industrial banalizada mas também, 
crescentemente, em segmentos de 
serviços intensivos em mão-de-obra 
altamente qualificada – caso da Índia. 
Em segundo lugar, o acirrar da dispu-
ta de mercados, recursos energéticos 
e recursos financeiros na arena mun-
dial.
A acompanhar esta grande transfor-
mação, assiste-se à criação e expansão 
das redes, cuja infra-estrutura técnica 
é a Internet, originando a designada 
sociedade em rede, com o surgimen-
to de formas organizacionais como a 
empresa em rede, as redes científicas, 
as redes comunicacionais, etc. A orga-
nização do território não é indiferente 
a estas mudanças. Aos planos global 
e nacional junta-se o plano local, do-
tado de um protagonismo maior, ao 
mesmo tempo que as heterogeneida-
des espaciais tendem a aumentar. 
É no quadro destas rápidas e profun-
das alterações que é preciso pensar o 
desenvolvimento económico e territo-
rial dos países intermédios, entre os 
quais Portugal, tema principal deste 
livro, organizado em quatro partes. 
Destacam-se aqui dois temas. O pri-
meiro, é o debate sobre o que á a alta 
tecnologia e de que modo deve ser 
adoptada pelos países intermédios. No 
capítulo inicial, Nick von Tunzelmann 
- reputado especialista de política de 
ciência e tecnologia do SPRU, Univer-
sidade de Sussex -, procura responder 
à pergunta: devem os países intermé-
dios criar sectores de alta tecnologia 
ou, em vez disso, devem prioritaria-
mente reconverter as suas actividades 
tradicionais, através da aplicação em 
grande escala de tecnologias avança-
das? A sua resposta vai no sentido da 
segunda solução, depois de clarificar 
a diferença entre sector e tecnologia. 

Claro que esta é uma questão central 
para Portugal, pelo que deve merecer 
uma enorme atenção.
Outro tema, muito diverso, é o abor-
dado por François Ascher (professor 
no Institut Français d’Urbanisme, da 
Universidade de Paris VIII), no res-
pectivo capítulo, sobre as transforma-
ções sociais e espaciais nas cidades, 
desencadeadas e viabilizadas pelo 
desenvolvimento dos transportes e 
comunicações. Ascher defende que a 
história das cidades e a história das 
técnicas de transporte e armazena-
mento de bens, pessoas e informação 
seguem a par, pelo que as mudanças 
em curso, relacionadas com as novas 
tecnologias de informação e comuni-
cação, estão a afectar profundamente 
o modo de organização das cidades e a 
vida urbana. 
A riqueza e variedade de abordagens 
deste volume, bem como a diversida-
de disciplinar e de perspectivas dos 
seus autores, impedem a apresentação 
de conclusões gerais. No entanto, esta 
obra procura dar um contributo real 
para a compreensão da especificidade 
dos países de nível de desenvolvimen-
to intermédio, onde Portugal se inclui, 
perante a sociedade do conhecimento 
e num mundo globalizado. Para estes 
países há que formular estratégias e 
políticas concretas e adaptadas, e não 
meramente replicadas das dos países 
mais avançados. Vários autores ad-
vertem para o perigo de copiar acriti-
camente as soluções alheias, o que im-
plica perder o tempo e os recursos de 
que se dispõe, de forma irreversível.
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A 
ideia vinha a desenvolver-
se desde há algum tempo. 
José Santos aproveitou a 
ExportHome e apresentou a 

sua mais recente linha de mobiliário, 
virada para o mercado juvenil. A Miki 
Wiki é um conceito colorido, divertido 
e condenado ao sucesso, da responsa-
bilidade da Persantos, uma empresa 
fundada em 1984 e que emprega, ac-
tualmente, mais de cinco dezenas de 
pessoas. A apresentação desta mais 
recente colecção, assente na experiên-
cia acumulada, insere-se na filosofia 
de inovação e criatividade que a em-
presa procura cultivar.

“Marcamos a nossa presença através 
dum trabalho consistente na área das 
marcas, das redes de distribuição e da 
aproximação ao consumidor. Aposta-
mos na qualificação dos nossos tra-
balhadores, os nossos verdadeiros e 
principais aliados nesta luta diária”, 
explicou o empresário que, em No-
vembro último, integrou a missão 
empresarial à Rússia promovida pela 
Associação Empresarial de Paços de 
Ferreira. A presença nos mercados 
externos é, aliás, uma das apostas da 
empresa, nomeadamente nos novos 
membros da União Europeia e em An-
gola, este graças aos “laços sentimen-
tais” que possui com Portugal.
A principal razão para a empresa 
apostar nesta área de negócio prende-
se com a necessidade de diversificação 
de mercados. O nicho que representa 
o mobiliário infantil e juvenil está em 
crescimento, principalmente devido a 
alguma saturação do mercado tradi-

Objectivo: Inovar 
no mobiliário juvenil

Luís Branco Barros [texto e foto]

“Queremos reforçar o nosso 
estatuto como empresa capaz 

de inovar e criar, revelando 
um pouco da nossa estrutura 

produtiva e da fórmula de 
sucesso que nos fez chegar 

até aqui”, afirmou José Santos.



ponderar a possibilidade de abrir es-
paços comerciais próprios dedicados 
a esta linha.
A participação na ExportHome foi o 
mote para, segundo disse o empresá-
rio, “mostrar a nossa qualidade, por-
que nos orgulhamos muito daquilo 
que produzimos e é nestes eventos 
que temos a oportunidade de mostrar 
o nosso esforço diário na procura de 
novas formas de surpreender até os 
mais cépticos”. 
A linha infanto-juvenil que desvendou 
naquela feira baseia-se em “motivos 
simples e aconchegantes, de forma a 
proporcionar a alegria dos filhos e o 
sossego dos pais”, refere o sócio-ge-
rente da Persantos. “Depois de estu-
dos rigorosos, chegamos a conclusões 
fulcrais relativas à comodidade e con-
forto dos mais pequenos”.
“Também não descurámos a seguran-
ça para que os pais só se preocupem 
com aquilo que é mais importante”, 
acrescentou.
A nova linha divide-se em duas partes. 
Uma primeira, infantil, composta por 
diversos tipos de berços de todas as 
cores e destinadas a crianças de am-
bos os sexos entre os recém-nascidos 
e os 4 a 5 anos de idade. A segunda, 
destinada ao público juvenil, igual-
mente apelativa em termos cromáti-
cos e com capacidade para ser utiliza-
da até ao final da juventude. Através 
da introdução desta nova linha, a em-
presa comercializa, agora, soluções de 
mobiliário para todas as idades, pois 
produz ainda mobiliário contemporâ-
neo e clássico.

O empresário José Santos ao lado da sua mais recente criação

cional. As empresas do sector “fazem 
todas, praticamente, todas o mesmo”, 
refere José Santos, acreditando que 
quem for diferente consegue vingar. 
Pelo menos, durante algum tempo. 
“Queremos reforçar o nosso estatuto 
como empresa capaz de inovar e criar, 
revelando um pouco da nossa estrutu-
ra produtiva e da fórmula de sucesso 
que nos fez chegar até aqui”, afirmou 
José Santos.
Segundo o empresário, a sua empresa 
“está sempre na linha da frente, bus-
cando novas formas de surpreender 
os clientes e estruturando a produção 
de forma a responder positivamente 
às exigências do mercado”.
A aposta parece, para já, ganha. A nova 
colecção está a ser muito bem aceite, 
quer no mercado nacional, quer no 
internacional, levando José Santos a 

DR

DR
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O 
projecto de internacio-
nalização da Associação 
Empresarial de Paços de 
Ferreira (AEPF) mereceu o 

total apoio do Estado. A actividade da 
AEPF visa apoiar as empresas dos di-
versos sectores de actividade – desde a 
indústria ao comércio, passando pelos 
serviços. No desenvolvimento do seu 
trabalho quotidiano, a AEPF já reali-
zou projectos na área da InPME, em 
Inovação e Produtividade, promoveu 
um Estudo das Condições de Trabalho 
na Indústria de Mobiliário de Madei-
ra, entre muitas outras iniciativas da 
sua responsabilidade.
Destinado às indústrias de mobiliário 
do Vale do Sousa, o projecto de Pro-
moção Internacional da Capital do 
Móvel – 2007/2008 pretende conti-
nuar a apoiar as pequenas empresas 
da região, as quais, sem uma estrutu-
ra e uma organização que as sustente, 
não conseguiriam atingir os mercados 
internacionais.
O projecto envolve a realização de três 
mostras do mobiliário português da 
Capital do Móvel na região da Galiza, 
em Espanha – Vilagarcia de Arousa 
e Corunha – e a promoção das feiras 
Capital do Móvel, em Paços de Fer-
reira, junto do mercado espanhol. A 
primeira feira em Espanha já foi con-
cretizada em 2007, estando previstas 
as duas outras para 2008.
No âmbito deste projecto, estão ainda 
incluídas três missões empresariais 
ao estrangeiro, para conhecimento 
dos mercados locais e promoção dos 
contactos entre importadores e co-

Paços de Ferreira e a Capital 
do Móvel promovem-se em 

missões empresariais e 
feiras de mobiliário na Galiza, 

Espanha.

Capital do Móvel
cada vez mais internacional



merciantes locais com os indus-
triais portugueses da Capital do 
Móvel. Os mercados abrangidos 
pelo projecto são Moçambique 
e África do Sul, Qatar, Emirados 
Árabes Unidos e Arábia Saudita e 
República Checa, Polónia e Hun-
gria.
O objectivo primordial desta ini-
ciativa da AEPF passa pelo apoio 
e a preparação das empresas in-
dustriais do Vale do Sousa nos 
processos de internacionalização.
As missões empresariais previs-
tas vão levar alguns empresários 
a destinos tão distintos como a 
República Checa, Polónia e Hun-

gria, na Europa, e Moçambique e 
África do Sul no continente afri-
cano. No âmbito deste processo 
de apoio à internacionalização 
das empresas da Capital do Mó-
vel, o projecto prevê uma missão 
aos países do Médio Oriente Qa-
tar, Emirados Árabes Unidos e 
Arábia Saudita.
Relativamente às feiras, a Capi-
tal do Móvel assenta arraiais na 
Corunha de 21 a 29 de Junho, se-
guindo-se Vilagarcia de Arousa, 
entre 8 e 16 de Novembro.

As Torres Emirados, no coração do Dubai (Emirados Árabes Unidos), em cima, 
e vista aérea sobre a cidade de Varsóvia, na Polónia (em baixo)
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MOÇAMBIQUE ÁFRICA DO SUL QATAR EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

País da costa oriental da 
África Austral, cuja capital 
é Maputo.
Antiga colónia de Portugal, 
Moçambique obteve a sua 
independência a 25 de Ju-
nho de 1975. A guerra civil 
que se seguiu à indepen-
dência terminou apenas 
em 1992. A extracção de 
madeira das florestas 
nativas e a produção de 
algodão, cana-de-açúcar, 
castanha-de-caju, copra 
(polpa de coco) e mandio-
ca encontram-se entre as 
principais actividades de 
uma agricultura que domi-
na cerca de 45 por cento 
do território. Na pecuá-
ria, Moçambique aposta, 
sobretudo, no gado bovino. 
Na pesca exportam, princi-
palmente, camarão.
A indústria de Moçam-
bique, apesar de pouco 
desenvolvida, é auto-sufi-
ciente em tabaco e cerveja. 
No sentido de atrair inves-
timentos estrangeiros, o 
Governo criou os corredo-
res de desenvolvimento de 
Maputo, Beira e Nacala, 
com acesso rodoviário, 
suprimento de energia 
eléctrica e ligação ferroviá-
ria até aos países vizinhos.

País mais meridional da 
África, possui três capitais: 
Cidade do Cabo (legislati-
va), Pretória (administra-
tiva) e Bloemfontein (ju-
diciária). A maior cidade é 
Joanesburgo.
Baseando-se na economia 
de mercado, a África do Sul 
suporta-se nos serviços, na 
indústria, na exploração 
mineira e na agricultura. 
Os recursos mineiros são, 
de facto, as principais 
riquezas do país, entre os 
quais o carvão, o cobre, o 
manganés, o ouro, o urânio 
e os diamantes. Cerca de 
um décimo do território 
está ocupado pela activida-
de agrícola, sendo um forte 
exportador de produtos 
alimentares.
O turismo, através dos 
safaris pela savana africa-
na, os parques nacionais, 
o turismo de negócios e o 
veraneio no litoral, é outra 
das fontes de receita da 
África do Sul.

O Qatar é um dos países da 
Península Arábica, sendo 
um dos novos emiratos 
daquele território. Alcan-
çou a independência a 3 de 
Setembro de 1971, recusan-
do fazer parte da Arábia 
Saudita ou dos Emirados 
Árabes Unidos. Na déca-
da de 1940 descobre-se 
petróleo no Qatar, facto 
que modificou por comple-
to a face daquele país. Até 
aí, este era um país pobre, 
dependente da pesca e 
das pérolas. Actualmente, 
o nível de vida é elevado. 
Para além da indústria 
extractiva, nomeadamente 
de petróleo e gás natural, o 
Qatar possui uma agricul-
tura dedicada aos cereais, 
aos legumes e verduras. 
Destaca-se, ainda, as 
indústrias siderúrgica, 
química, de materiais de 
construção, petroquímica, 
têxtil e calçado.
As principais cidades do 
país são Doha, Ar-Rayyan, 
Al-Wakrah e Umm Sa’id.

Os Emirados Árabes 
Unidos são uma federação 
de pequenos emirados, 
localizados na Península 
Arábica, formados em 
1971 após obtenção de 
independência do Reino 
Unido. Os sete emirados 
que compõem este país 
são Abu Dhabi, Ajman, Al 
Fujayrah, Sharjah, Dubai, 
Ra’s al Khaymah e Umm al 
Qaywayn. Cada um destes 
emirados é uma monar-
quia controlada por uma 
família real, sendo o maior 
o de Abu Dhabi, que cobre 
quase 87 por cento do total 
do território. A cada cinco 
anos, o conselho de emires 
escolhe o presidente o vice-
presidente.
A economia da região 
baseia-se no petróleo, 
sendo um dos países mais 
ricos do mundo. O turismo 
é outra das apostas dos 
Emirados, principalmente 
proveniente dos Estados 
Unidos.
Todos os empreendimen-
tos e os lucros são isentos 
de impostos, com o Estado 
a arrecadar dinheiro atra-
vés das empresas públicas, 
à semelhança do que suce-
de na Suíça e no Mónaco.



ARÁBIA SAUDITA REPÚBLICA CHECA POLÓNIA HUNGRIA

O Reino da Arábia Saudita 
é o maior país da Penínsu-
la Arábica. Por estas terras 
passaram alguns dos povos 
mais importantes da histó-
ria do mundo, dos sumé-
rios aos egípcios, princi-
palmente através de trocas 
comerciais. A fundação do 
Islão por Maomé, em 620, 
e a ascensão religiosa das 
cidades de Meca e Medina, 
contribuíram para a im-
portância crescente deste 
país na região.
Em 2007, habitavam na 
Arábia Saudita cerca de 25 
milhões de pessoas.
O país é dominado, em 
termos de economia, pelo 
petróleo, na extracção do 
qual o Governo intervém 
de forma determinada. De-
tentor das maiores reser-
vas de petróleo do mundo, 
a Arábia Saudita é o maior 
exportador mundial e 
lidera a OPEP. O sector 
representa, na economia 
do país, cerca de 75 por 
cento do total das receitas 
orçamentais e 90 por cento 
das exportações.

País da Europa central, 
membro da União Euro-
peia desde 2004, a Repú-
blica Checa emergiu, eco-
nomicamente, nos últimos 
anos, fruto de uma política 
agressiva de atracção de 
investimento.
A economia checa ba-
seia-se na indústria e na 
agricultura. Siderurgia, in-
dústria automóvel, bebidas 
e cristais são os principais 
sectores industriais da Re-
pública Checa, enquanto o 
trigo é o principal produto 
agrícola para exportação.
Situado numa região da 
Europa em (quase) perma-
nente ebulição, o território 
assistiu a imensos confli-
tos, desde os problemas 
religiosos do Século XV, 
à guerra dos 30 anos do 
Século XVII até ao colapso 
da I Guerra Mundial, após 
a qual checos e eslovacos 
se uniram na Checoslo-
váquia independente de 
1918. Caída na esfera de 
influência soviética após a 
II Guerra Mundial, obteve 
a independência em 1989 e 
separou-se, pacificamente, 
em 1993.

Um dos maiores países da 
Europa central, e o 68º 
maior do mundo, a Polónia 
tem estado no centro de 
convulsões e guerras ao 
longo dos seus mais de mil 
anos de história. O primei-
ro estado polaco foi criado 
em 966, transformando-se 
em reino em 1025.
Os quase 40 milhões de 
habitantes, a economia 
em crescimento constante, 
uma população com níveis 
de educação muito eleva-
dos e uma cultura de exce-
lência e afirmação, fazem 
deste país um dos mais 
atractivos para qualquer 
investimento e realizar na 
Europa.
Em termos económicos, 
a Polónia é diversificada, 
principalmente em resul-
tado da sua dimensão. Da 
indústria naval - situada a 
Norte: Gdynia e Gdansk, à 
produção de carvão e aço 
(no Sul: Silésia), passando 
pela energia eléctrica e a 
agricultura, esta última um 
pouco por todo o território. 
A Polónia é o sétimo pro-
dutor mundial de batata e 
o sexto de hulha.

Dez milhões de habitantes 
residem neste grande país 
da Europa central, do pla-
nalto dos Cárpatos. 25 por 
cento da população vive na 
capital Budapeste.
Depois de uma dedica-
ção, quase exclusiva, do 
território à agricultura, 
nomeadamente durante o 
Império Austro-Húngaro, 
aproveitando as imensas 
planícies que ocupam cerca 
de 90 por cento do terri-
tório, o fim da URSS e do 
apoio estatal trouxe a crise 
ao sector.
Ainda no regime socialista, 
a Hungria sofreu uma forte 
industrialização, sendo 
considerada, na década de 
1980, o país mais moderno 
do ponto de vista indus-
trial, exportando para Ale-
manha e Estados Unidos.
A queda que se seguiu, na 
adaptação ao modelo capi-
talista, a Hungria acabou 
por ser dos países menos 
afectados, devido à sua 
forte história exportadora.

Varsóvia (DR)
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Jornal do Empresário

Mensalmente,
toda a informação

sobre a actividade da AEPF

A
ctualmente, as organiza-
ções, para atingirem os seus 
objectivos e responderem às 
responsabilidades impostas 

pela sociedade, enfrentam o desafio 
de ter de adaptar as suas actividades 
às múltiplas pressões do ambiente, 
em rápida mudança, em que operam. 

A capacidade de inovar nas organiza-
ções é o grande diferencial competiti-
vo que surge nesta década. 
A inovação é o processo de criação e 
introdução de algo novo na própria 
organização ou no mercado. A im-
portância da inovação é reconhecida 
a nível mundial como um elemento 

essencial de desenvolvimento econó-
mico. É, fundamentalmente, através 
da inovação que as empresas geram e 
conservam as suas vantagens compe-
titivas.
Consciente deste facto, e sabendo 
como a formação é hoje, e cada vez 
mais, decisiva para o futuro das empre-

Inovação: ligação 
do ensino superior às empresas

Luís Lima
Director da ESTGF



Jornal do Empresário

Mensalmente,
toda a informação

sobre a actividade da AEPF

sas, a Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Felgueiras (ESTGF), do Ins-
tituto Politécnico do Porto (IPP), tem 
dedicado especial atenção às particu-
laridades da região onde se encontra 
inserida (Vale do Sousa e Baixo Tâme-
ga). Visa, assim, contribuir para o seu 
desenvolvimento social, económico e 
cultural, na tentativa de responder às 
necessidades detectadas nesta mesma 
região. Em termos de especificidade, 
a ESTGF pauta-se por imperativos de 
serviço público, com particular rele-
vância para a região onde se encontra 
localizada, visando, ainda, constituir-
se como exemplaridade e demonstra-
ção de qualidade institucional. A este 
nível, visa a formação humana, cul-
tural e científica de nível superior em 
distintas áreas, da gestão à engenha-
ria informática, passando pela solici-
tadoria e pela segurança e qualidade 
no trabalho. Áreas de formação, estas, 
essenciais ao desenvolvimento do País 
e das suas regiões, e indispensáveis 
para o aumento da competitividade 
empresarial.
A Escola, além da formação inicial, 
aposta na formação pós-secundária 
e na formação de activos através de 

cursos de especialização e pós-gradu-
ação, no sentido de dar resposta às ne-
cessidades das empresas locais. Neste 
sentido, têm-se atribuído especial des-
taque ao desenvolvimento de novas 
estratégias curriculares, traduzindo 
preocupações de formação profissio-
nal e ligação ao mundo do trabalho, 
designadamente nos domínios das 
técnicas de gestão e das tecnologias de 
informação e comunicação.
O ensino politécnico desempenha um 
importante papel em termos de coo-
peração entre instituições do ensino 
superior e actividades económico-em-
presariais locais e regionais, não ape-
nas ao nível da formação e investiga-
ção mas, também, através da prestação 
de serviços, na tentativa de potenciar 
experiências de terreno inovadoras. 
A candidatura do IPP, já aprovada no 

âmbito do QREN, ao programa Che-
que Inovação, onde a ESTGF terá um 
papel activo, é um exemplo deste tipo 
de cooperação. Este programa permi-
tirá que as micro e pequenas empre-
sas tenham um primeiro contacto com 
instituições de ensino superior e com 
centros de investigação.
É certo que as iniciativas ligadas a 
actividades de Investigação e Desen-
volvimento no interior do tecido em-
presarial não têm ainda, globalmente, 
a expressão necessária e desejável. 
No entanto, não há razão de existir 
qualquer incompatibilidade entre os 
objectivos próprios das instituições 
de ensino superior e as exigências de 
desenvolvimento das actividades eco-
nómicas.  Esta ligação permite consti-
tuir um leque de oportunidades para o 
conjunto das pequenas e médias em-
presas localizadas na região, de forma 
a alcançar a tão almejada competitivi-
dade internacional e, assim, possibili-
tar ao País a melhoria da capacidade 
tecnológica, quer em termos organiza-
cionais e de condições de segurança, 
quer em termos de saúde e qualidade 
de vida nos locais de trabalho. 
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A
s empresas Martins & Couto 
e Distromazoote, sedeadas 
em Meixomil, atravessaram, 
ao longo dos últimos meses, 

uma fase de modernização de toda a 
sua imagem, que teve como ponto de 
partida a adopção de uma nova iden-
tidade corporativa com a criação do 
Grupo Martins.
Assinalando, em Abril, 20 anos de 
existência, a Martins & Couto é o 
maior revendedor de lubrificantes 
BP e Castrol em Portugal, tendo sido 
distinguida, em 2005, como a quarta 
maior na Europa do Sul. Um sucesso 
perseguido pela “empresa irmã”, a 
Distromazoote, que celebra o décimo 
aniversário, liderando a distribuição 
de mazoote, sendo a única represen-
tante da BP  a prestar serviços de dis-
tribuição de combustíveis para aqueci-
mento nos distritos do Porto e Braga.
Além de uma área de serviço na fregue-
sia de Sero, o Grupo Martins é, ainda, 
detentor da concessão da distribuição 
do gás industrial “Air Liquide” para os 
concelhos de Paços de Ferreira, San-
to Tirso, Lousada, Felgueiras, Vizela e 
Paredes.
O processo de renovação da imagem e 
adopção de nova identidade corpora-
tiva arrancou, no final de 2007, com 
o estabelecimento de um protocolo 
entre as empresas do Grupo Martins, 
lideradas pelo seu fundador, Adelino 
Martins, e o Instituto Português de 
Administração de Marketing (IPAM), 
tendo em vista a elaboração de um 
plano de marketing inovador para a 
divulgação da nova marca.

Para o efeito foi, ainda, contratada 
uma empresa especializada para tra-
balhar toda a área gráfica, designada-
mente no que toca à imagem visível 
nas instalações do Grupo Martins, 
assim como na sua frota de automó-
veis e camiões e, também, na Área de 
Serviço de Seroa, localizada em pleno 
pólo empresarial, junto ao acesso à 
auto-estrada A42.
A nova linha gráfica, idealizada pela 
Publistaff - Comunicação e Marketing, 
tem em conta novas áreas de negócios 
em que o Grupo Martins tem projec-
tos ambiciosos, designadamente no 
plano das energias alternativas.

Resposta às exigências
do mercado

Segundo Adelino Martins, adminis-
trador do Grupo Martins, o objectivo 
das novas apostas de negócio é “cor-
responder às exigências de um mer-
cado em transformação permanente, 
procurando manter a tendência de 
crescimento das empresas, nomeada-
mente através da comercialização das 
chamadas energias alternativas”.
Um espírito que mereceu os elogios 

Projecto de Marketing
inova empresa 
de Paços de Ferreira

Grupo Martins moderniza 
imagem em tempo de 

aniversário

Texto e fotos gentilmente cedidos
por Grupo Martins



do presidente da BP Portugal, Antó-
nio Comprido, aquando da apresenta-
ção da nova identidade corporativa da 
Martins & Couto e da Distromazoote. 
Este responsável classificou o Grupo 
Martins como um “exemplo de em-
preendedorismo”, acrescentando que 
“é com este tipo de parceiros que a BP 
pode continuar a ser uma empresa de 
sucesso”.
Também o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Pedro Oliveira Pinto, realçou, 
na ocasião, a importância da activida-
de do Grupo Martins para o concelho 
ao considerar um exemplo de que, 
“apesar da crise de que tanto se fala 
em Portugal, há quem fuja ao fatalis-
mo aplicando-se em novos projectos”.
Da mesma forma, o presidente da 
Associação Empresarial de Paços de 
Ferreira, Pedro Andrade, enalteceu a 
coragem de Adelino Martins e classi-
ficou o sucesso do grupo liderado por 
este empresário como “um exemplo 
de que Paços de Ferreira não tem só a 
indústria do mobiliário”.

Concurso de desenho

O Grupo Martins promoveu, durante 
cerca de três meses, um concurso de 
desenho destinado aos alunos das es-
colas  do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino 
básico do concelho, que culminou, no 
dia 8 de Março, com a entrega de pré-
mios de carácter didáctico às crianças 
vencedoras e a todos os estabeleci-
mentos de ensino envolvidos.
A iniciativa, que contou com a cola-
boração dos pelouros da Educação e 

do Ambiente da Câmara Municipal 
de Paços de Ferreira, teve em vista a 
sensibilização das gerações mais jo-
vens do concelho para a necessidade 
do consumo racional de energia.
Esta acção pôs em prática uma das 
grandes apostas do Grupo Martins, 
que acenta na área social, designada-
mente através de parcerias com a Câ-
mara Municipal e com associações e 
escolas de Paços de Ferreira.
“Há 20 anos que a Martins & Couto, e 
agora o Grupo Martins, se tem preo-
cupado em reforçar a vertente social. 
Gostaríamos de chegar a todas as es-
colas e a todos os alunos, mas como tal 

não é possível pretendemos ir ajudan-
do aos poucos”, referiu Adelino Mar-
tins por ocasião da inauguração de 
uma exposição, no átrio dos Paços do 
Concelho, dos trabalhos premiados.
“Queremos que o Grupo Martins seja 
uma entidade interveniente e coope-
rante no desenvolvimento social do 
concelho e, por isso, estamos sempre 
abertos a todas as propostas que nos 
cheguem nesse sentido”, acrescentou.
Uma atitude que mereceu os elogios 
do presidente da Câmara Municial, 
Pedro Oliveira Pinto. “É com estas ati-
tudes de sensibilização que a nossa so-
ciedade em Paços de Ferreira tem evo-
luído positivamente”, disse o autarca, 
acrescentando que “o Grupo Martins 
não tem poupado energia na evolução 
da sua empresa e, também, na forte 
ligação às escolas e às instituições do 
concelho”.
No total, além do material didáctico 
oferecido, como prémio, aos alunos 
vencedores do concurso de desenho, 
o Grupo Martins distribuiu, também, 
38 televisores pelas escolas que parti-
ciparam nesta iniciativa.

DR
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A 
segunda apresentação pú-
blica do projecto do Edifício 
do Parque, da autoria do 
arquitecto Rogério Cavaca, 

decorreu na Exponor, na feira Inter-
decoração, numa parceria entre este 
certame e a Escola Superior de Arte e 
Design (ESAD). O projecto em causa 
foi objecto de um exercício de especu-
lação projectual, com carácter acadé-
mico, desenvolvido ao longo de quatro 
meses pelos alunos finalistas do curso 
de Design de Interiores da ESAD, com 
coordenação da professora adjunta e 
arquitecta Maria Milano.
A exposição que pode ser apreciada 
aquando da feira reflectia a “visualiza-
ção de um exercício crítico e altamen-
te criativo” efectuado pelos alunos da 
ESAD, relativamente a um projecto de 
interiores de um apartamento de 330 
metros quadrados, efectuado de acor-
do com a optimização de recursos e na 
perspectiva de uma possível transfor-
mação ou divisão. A habitação-mo-
delo foi concebida para servir as exi-
gências de uma determinada família, 
com características muito próprias e 
exaustivamente identificadas, revela 
Ana Medeiros, da ESAD. 
Ao mesmo tempo, foi pensada para 
ser suficientemente flexível para uma 
eventual divisão em dois ou três focos, 
em função de novas necessidades de 
uso ou de mudanças de estilos de vida 
dos seus proprietários, com o mínimo 
de intervenção possível e com a opti-
mização de infraestruturas e sistemas 
divisórios.
Premiado como o Melhor Projecto 

Design de Interiores 
projecto Casa Habitada

Luís Branco Barros [texto]
Fotos cedidas por ESAD

Imobiliário do Ano, no SIL 2007, o 
Edifício do Parque, da RAR Imobiliá-
ria, apresenta como mais valia a rein-
terpretação atribuída pelos alunos 
da Escola Superior de Artes e Design 
(ESAD), de Matosinhos.
O Edifício do Parque é um projecto da 
autoria do arquitecto Rogério Cavaca, 
que foi objecto de uma especulação 
projectual, com carácter académico. 
Os alunos finalistas do curso de in-
teriores da ESAD desenvolveram, ao 
longo de quatro meses, soluções que 
resultaram em A Casa Habitada, “um 
apartamento de 330 metros quadra-
dos, projectada para servir as exi-
gências de uma determinada família, 
com características muito próprias e 
exaustivamente identificadas”, como 
refere responsável da ESAD. A Casa 
Habitada, “ao mesmo tempo, foi pen-
sada para ser suficientemente flexível 
para uma eventual divisão em dois 
ou três fogos, em função de novas ne-
cessidades de uso ou de mudança de 
estilos de vida dos seus proprietários, 
com o mínimo de intervenção possível 
e com a optimização de infraestrutu-
ras e sistemas divisórios”.
Metamorfose do Habitar, de Maria 
João Pinheiro, Pedro Waterlund, de 
Cláudio Pinheiro e Projecto RAR, de 
Raquel Machado, são três das propos-
tas dos alunos da ESAD, que resulta-

Os alunos finalistas do 
curso de interiores da 

ESAD desenvolveram, ao 
longo de quatro meses, 

soluções que resultaram 
em A Casa Habitada, “um 

apartamento de 330 metros 
quadrados, projectada para 

servir as exigências de 
uma determinada família, 
com características muito 

próprias e exaustivamente 
identificadas”, como refere 

responsável da ESAD.



ram do processo de trabalho proposto 
inicialmente.
A casa é, cada vez mais, “entendida 
como um organismo vivo, correspon-
dente às exigências, às inquietações, 
aos desejos dos seus habitantes”, para 
além de ser, ainda, “um espaço tec-
nológico, cenário onde se ensaiam, 
de forma muitas vezes descontínua e 
pouco explorada, tecnologias com um 
fortíssimo potencial de transforma-
ção”.
O Edifício do Parque, que erá o pri-
meiro projecto em Portugal a mere-
cer a certificação em Sustentabilidade 
DomusNatura, deverá estar concluído 
em meados de 2010, sendo composto 
por 117 apartamentos, distribuídos 
por seis pisos. 
Localizado junto ao Parque da Cidade 
do Porto, com vista para o mar, este 
empreendimento dispõe, no último 

piso, de uma área comum com 500 
metros quadrados, destinada a health 
club privativo: piscina coberta, solário 
exterior em deck, jacuzzi, balneários, 
sala polivalente e cozinha de apoio são 
algumas das suas características. As 
tipologias existentes vão do T1 ao T6-1 
duplex, compostas por áreas amplas, 
entre os 85 e os 420 metros quadra-
dos. Os valores de comercialização 
deverão rondar os 2000 e os 2200 
euros por metro quadrado. O Edifí-
cio do Parque destina-se ao segmento 
de mercado de gama alta/média alta, 
orientado para famílias consolidadas.
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O 
Hotel de Charme Quinta 
do Pinheiro está integrado 
numa área de 80 hectares 
no coração de Freamunde, 

Concelho de Paços de Ferreira, locali-
dade onde tem lugar a Feira do Capão, 
que se realiza a 13 de Dezembro.
O empreendimento hoteleiro começou 
a ser edificado em 1993 numa paisagem 
bucólica e luxuriosa, onde crescem, sob 
o olhar atento da carvalha centenária, 
pinheiros, carvalhos, castanheiros, e 
diversos arbustos. 
Projectado como um empreendimento 
turístico por excelência para “Viver a 
diferença” o hotel de 4 estrelas agrupa 
ainda um conjunto de casas senhoriais 
dos finais do século XVIII início do sé-
culo XIX. 
O Hotel de Charme Quinta do Pinheiro, 
inicialmente vocacionado para as ver-
tentes de agro turismo, agro indústria 
e agropecuária denominado de Hotel 
Rural Eco Resort, passou a designar-
se Hotel de Charme em 2006. Esta 
nova designação é fruto da atribuição 
dos principais agentes comerciais do 
sector. A distinção de “Lugar Divino” 

é uma classificação que define o seu 
carácter acolhedor que reúne, simulta-
neamente, o conforto, o luxo, a sofisti-
cação e a simplicidade.
A “Arte de Bem Receber” faz com que 
hoje o Hotel de Charme Quinta do Pi-
nheiro seja um dos mais prestigiados 
em Portugal, tendo-se tornado uma 
unidade hoteleira de charme com uma 
excelente reputação junto dos clientes 
Espanhóis, Ingleses, Franceses, Ale-
mães e Suecos. 
Assumindo-se na vertente de negócios 
e turismo o Hotel de Charme Quinta do 
Pinheiro está ao serviço da região CA-
PITAL DO MÓVEL. 
O Hotel de Charme Quinta do Pinheiro 
oferece 21 quartos de luxo, 6 dos quais 
são Suites, Sala de Jogo, Sala para 
Fumo e Sala de Leitura, Bar e dois Res-
taurantes. dois Salões para eventos, 
merendeiro, circuito de manutenção. 
Está ainda em fase de lançamento o 
Clube do Golfe (em construção). 
O Hotel de Charme Quinta do Pinheiro 
dispõe de salas de reuniões com capa-
cidade até 300 convidados em plateia. 
Disponibiliza todos os equipamentos 

audiovisuais, desde data show, tela fixa 
ou amovível, retroprojector, flipcharts 
e wireless LAN. 
Está, ainda, preparado para acolher ca-
samentos e eventos sociais, oferecendo 
as virtudes de uma piscina ou a beleza 
dos jardins e dos terraços.
Destaque, também, para a gastrono-
mia do restaurante Cozinha do Pinhei-
ro, especializado na gastronomia do 
Capão, que foi pensado para o cliente 
desfrutar, num ambiente selecciona-
do, da melhor gastronomia e vinhos 
da região; e do restaurante O Alcaide 
do Pinheiro que, num rasgue de génio 
o espaço do restaurante harmoniza na 
perfeição a luminosidade natural com 
as cores dos vitrais de Luís Cunha, que 
contrastam com a imponente escultu-
ra de pedra do escultor de Lanzarote, 
César Manrrique. O cliente sente-se 
surpreendido pela simplicidade e é 
nessa harmonia que é “convidado” a 
degustar os pratos confeccionados com 
mestria que compõem o Buffet diário. 
Dos sabores tradicionais portugueses à 
cozinha mediterrânica, tudo pode ser 
saboreado.

Hotel de charme
Quinta do Pinheiro em alta

DR DR



A 
entrada das empresas portu-
guesas em novos mercados 
é a aposta do projecto In-
terwood, criado no sentido 

de impulsionar as exportações nacio-
nais. Para além do “mercado natural” 
que é a União Europeia, o Interwood 
pretende privilegiar “os chamados 
mercados emergentes, nos quais a 
procura deverá aumentar fortemente 
nos próximos anos”, conforme refe-
rem os responsáveis da Associação 
das Indústrias de Madeira e Mobiliá-
rio de Portugal (AIMMP), impulsiona-
dora do projecto que mereceu o apoio 
da AICEP e pretende ser 
contemplado com verbas 
do Quadro de Referên-
cia Estratégico Nacional 
(QREN).
O Interwood contempla 
uma especial atenção 
para o Médio Oriente 
(Dubai e Arábia Saudita), 
Norte de África (Marro-
cos, Argélia e Egipto), 
PALOPS (Angola, Mo-
çambique e Cabo Verde), 
Reino Unido (Inglaterra 
e Irlanda) e América do 
Norte (Canadá, Zona La-
tina e Mayflower).
A apresentação do pro-
jecto, que decorreu a 26 de Fevereiro 
durante a ExportHome, contou com a 
presença de vários técnicos da AICEP 
e serviu para afirmar que “o Interwood 
contraria a noção corrente que incenti-
va os empresários desejosos de entrar 
em mercados internacionais a parti-

Internacionalizar 
a Fileira da Madeira
objectivo do Interwood

Luís Branco Barros [texto]
Fotos cedidas por AIMMP

Dez passos para exportar
1.º Definição dos mercados alvo
2.º Inscrição e selecção das empresas
3.º Mini-diagnóstico às empresas inscritas
4.º Missões aos mercados
5.º Estudos de mercado
6.º Workshops sobre como participar em feiras
7.º Participação em feiras ou eventos
8.º Follow-up e workshops de reflexão
9.º Visita de compradores de referência a Portugal
10.º Análise de sustentação 

Fonte: AIMMP

cipar em feiras de forma subsidiada, 
mas sem qualquer preparação”. Nas 
palavras do presidente da AIMMP, 
“a participação isolada das empresas 
nesse género de eventos não é uma 
prática que lhes permita desenvolver, 

de uma forma consolidada, a sua in-
ternacionalização”. Segundo Fernan-
do Rolin, “expor numa feira é apenas 
uma das etapas daquele processo”. 
Este projecto pretende, desta forma, 
federar “todos aqueles que têm a per-
cepção de que os eventos no estrangei-

De acordo com a AIMMP, 
“o projecto prevê que, no 
final de todo o processo 

de internacionalização, as 
empresas aderentes estejam 

a exportar 30 por cento da sua 
produção para os mercados 

alvo”.
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ro não lhes trazem os resultados espe-
rados ou que não sabem como abor-
dar os mercados internacionais”, com 
o objectivo de “transformar o grau de 
20 por cento de incerteza de êxito com 
que actualmente se vai a feiras em 80 
por cento de certeza de êxito”.
Apesar de ter sido elaborada a candi-
datura ao QREN, “em conjunto com 
empresas do sector que manifestaram 
o seu interesse”, Fernando Rolin con-
sidera que o Interwood vai ser execu-

A 
produção de mobiliário de madeira representava, em 2006, 645 milhões de euros. 52 por cento da produção 

total em mobiliário de sala e de quarto 
e 37 por cento em móveis de cozinha. 
A região Norte concentrava, nesse 
ano, 65 por cento do total da produ-
ção. A região Centro representava 32 
por cento e o Sul apenas 3 por cento.
Estes dados, apresentados pela 
AIMMP, são oriundos do Instituto 
Nacional de Estatística e do Eurostat, 

Produção de mobiliárioconcentra-se no Vale do Sousa
revelando ainda que, dentro da Fileira 
da Madeira, é o sector do mobiliário 
que domina o volume de produção, 
embora a exportação de painéis seja 
superior é dos móveis.As exportações de mobiliário signifi-

cam 187 milhões de euros (dados de 
2006), contra 178 milhões de euros em 
importações. O mobiliário português 
está presente, principalmente, em 
França (para onde se destina 29 por 
cento do total de exportações), Espa-
nha (28 por cento) e Angola (13,5 por 
cento). Por outro lado, importamos de 
Espanha (40 por cento), França (19 
por cento) e Itália (16 por cento).
Um outro estudo, com base em dados 
de 2004, efectuado pelo Gabinete de 
Estudos da Associação Empresarial 

tado, “independentemente da existên-
cia de medidas de apoio ou subsídios 
que o suportem”. Na sua opinião, a 
Fileira da Madeira é um dos secto-
res mais representativos em termos 
de exportação, pelo que as empresas 
deste sector estão “em boa posição 
para chegar quer aos grandes centros 
de consumo, quer a nichos de merca-
do como a hotelaria e a restauração”. 
De acordo com a AIMMP, “o projecto 
prevê que, no final de todo o processo 
de internacionalização, as empresas 
aderentes estejam a exportar 30 por 
cento da sua produção para os merca-
dos alvo”.
Este projecto apresenta-se dividido 
por dez fases, distribuídas em três ci-
clos a completar num período de seis 
anos. “Em cada ciclo, a abordagem 
do mercado será feita em dez fases 
que prevêem: diagnósticos às empre-
sas para análise da oferta e das suas 

capacidades financeira, técnica e tec-
nológica; missões de prospecção para 
conhecimento das características da 
procura; estudos que identifiquem os 
preços praticados, os canais de distri-
buição e as formas de promoção nos 
mercados externos; formação de em-
presários; identificação de oportuni-
dades de cooperação, tendo em conta 
as solicitações que surjam nos even-
tos; avaliação do impacto das activi-
dades desenvolvidas. Paralelamente, 
serão realizadas nas empresas acções 
de formação em marketing e negocia-
ção internacional”.

de Portugal (AEP), aponta para um 
volume de negócios de 2161 milhões 
de euros para o CAE 361 – fabricação 
de mobiliário e colchões. Em 2004 
existiam, neste CAE, 7233 empresas 
registadas, empregando 54982 postos 
de trabalho. O tecido empresarial está, claramen-

te, concentrado na região do Vale do 
Sousa, onde se regista a presença de 
44 por cento das empresas do sector. 



O
s empresários das PME são 
uns heróis.” A afirmação é 
de Ludgero Marques, re-
ferindo-se à coragem da-

queles em se lançarem no estrangeiro, 
ainda que fruindo de menores apoios 
do Governo comparativamente ao que 
acontece com as grandes empresas. 
O presidente da Associação Empre-
sarial Portuguesa (AEP) falava para 
uma plateia repleta de industriais, no 
seminário “Internacionalização – um 
novo conceito integrado”, organizado 
pela AIMMP.
O evento serviu para a associação 
fazer uma apresentação pública do 
seu projecto de internacionalização, 
o Interwood, que já se encontra em 
funcionamento – há missões, feiras e 
mostras de luxo agendadas para todo 
o ano, estando a próxima missão já 
agendada para inícios de Abril, nos 
Estados Unidos da América. O pro-
grama conta, presentemente, com 28 
empresas participantes, e vai ter o 
apoio das verbas do QREN – Quadro 
de Referência Estratégico Nacional.
A Export Home foi o cenário escolhi-
do para a realização desta iniciativa, 
pois, embora o projecto se dirija a to-
das as indústrias de madeira, Fernan-
do Rolin, presidente da AIMMP, quis 

Projecto Interwood
com o apoio do Aicep Portugal

Texto e foto AIMMP

transmitir ao sector do mobiliário 
que este sairia daqui valorizado “pela 
correlação existente entre os diversos 
agentes da fileira”.

Exportar de forma sustentável

“Como exportar bem?” foi a pergunta 
lançada por Fernando Rolin, que deu, 
assim, o mote para expor os dez pas-
sos que vão permitir que a fileira de 
madeira “[entre] nos mercados inter-
nacionais de forma sustentada e com 

O seminário teve ainda como 
objectivo informar sobre as 

oportunidades e dificuldades 
oferecidas por cada um dos 

destinos alvo do Interwood – 
Angola, Dubai, EUA, Marrocos, 

Qatar e Reino Unido. 
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um grau de 80% de certeza de suces-
so”.
A preocupação com o fomento das ex-
portações surge da percepção de que 
Portugal “já não responde à excelência 
dos seus produtos”, afirmou Fernando 
Rolin, em declarações ao Vida Econó-
mica e ao Porto Canal. A internacio-
nalização é, pois, vista como a solução 
para a falta de espaço, no país, para 
o desenvolvimento de um sector que 
“está a produzir móveis de boa quali-
dade e de alto design”.
O seminário teve ainda como objecti-
vo informar sobre as oportunidades e 
dificuldades oferecidas por cada um 
dos destinos alvo do Interwood – An-
gola, Dubai, EUA, Marrocos, Qatar 
e Reino Unido. Para o efeito, contou 
com técnicos da Aicep Portugal, que 

manifestaram a sua intenção de apoiar 
o projecto da associação. O programa 
prevê, contudo, que os empresários 
participantes sejam capazes de abdi-
car desse apoio, ao fim de três anos. 
“Se, no final desse tempo, a empresa 
não se sustenta no mercado, então o 
melhor é sair dele”, defende Fernando 
Rolin.

Contacto pessoal 
é determinante

Os cuidados a ter na abordagem aos 
mercados internacionais foram um 
dos principais pontos focados no se-
minário pelos técnicos da Aicep. Inde-
pendentemente das especificidades de 
cada um deles, um aspecto foi consi-
derado determinante: o conhecimento 
pessoal. “Isto é meio caminho andado 
para as exportações”, assegura Luísa 
Maria Agapito.
A abordagem presencial é particular-
mente relevante no caso de Marrocos. 
Carlos Manuel Julião avisa que, neste 
mercado, “não funcionam as relações 

à distância”. “Para os portugueses 
ganharem a sua confiança, é preciso 
persistência”, acrescenta. Já no Reino 
Unido, a presença deve ser marcada 
nas feiras, através de uma atitude pro-
fissional de excelência. Segundo Luísa 
Maria Agapito, aqui, “a primeira ima-
gem é o que conta”, sendo por isso es-
sencial um stand limpo e operacional 
aquando da abertura da feira, assim 
como boa disposição para receber os 
clientes e ter um grande poder de co-
municação.
Cooperação é outra das palavras-cha-
ve, especialmente quando se fala do 
Dubai. “É um mercado para fazermos 
com muito cuidado. Não há hipóteses 
para quem quiser aventurar-se sozi-
nho”, esclarece Maria Manuel Serra-
na.



A 
Escola Superior de Estu-
dos Industriais e de Gestão 
(ESEIG), de Vila do Conde, 
respondeu afirmativamen-

te ao repto que a Exponor lançou aos 
seus responsáveis, preparando uma 
exposição – Espaço Escola – que este-
ve patente durante a feira Interdeco-
ração. Cinco projectos foram apresen-
tados, desde a cozinha modular para 
espaços reduzidos aos utensílios e 
acessórios para cozinhas. Para o pro-
fessor da ESEIG Telmo Carvalho, esta 
foi “uma oportunidade de os empresá-
rios poderem partilhar com os alunos 
ideias, opiniões e perspectivas quanto 
aos seus projectos, bem como trocar 
impressões acerca do design, do curso 
e da instituição que representam”.
“As universidade e as empresas mo-
vem-se em diferentes carris e ain-
da têm poucos pontos de contacto”, 
acrescenta Telmo Carvalho, conside-
rando ser “urgente que as empresas 
comecem a aceitar que têm um papel 
importante a desempenhar no design 
e que trabalhar em conjunto com as 
universidades deve estar entre os seus 
objectivos estratégicos”. A parceria 

Empresas e universidades 
poucos pontos de contacto

Luís Branco Barros [texto]

entre as universidades e as empresas 
não é uma merca estratégia de médio 
e longo prazo, antes um “negócio de 
oportunidades”. O professor afirma 
que, em Portugal, “não há falta de 
designers nem falta de criatividade, o 
que faltam são empresas, neste e nou-
tros ramos, que solicitem aos jovens 
designers para criarem ou desenvol-
verem os seus produtos”. Telmo Car-
valho considera que a ligação entre as 
empresas e os designers é uma colabo-
ração que “parece tão óbvia” mas que 
“poucas vezes é estabelecida”, prin-
cipalmente porque “é necessário que 
as empresas, que são quem produz o 
desenhável, confiem o design dos seus 
produtos aos especialistas na matéria, 
isto é, aos designers”.

Telmo Carvalho considera 
que a ligação entre as 

empresas e os designers é 
uma colaboração que “parece 

tão óbvia” mas que “poucas 
vezes é estabelecida”, 

principalmente porque “é 
necessário que as empresas, 

que são quem produz o 
desenhável, confiem o 

design dos seus produtos aos 
especialistas na matéria, isto 

é, aos designers”.
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S
egundo as últimas estatísticas 
que conseguimos recolher, 
no ano de 2007, foram apre-
sentados no INPI – Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial, 
mais de 16.000 pedidos de registo de 
marca portuguesa. No plano comuni-
tário, no que concerne aos pedidos de 
registo de marcas comunitárias(1), o 
número de pedidos ascendeu a mais 
de 80.000. 
Como se pode observar, os pedidos 
são aos milhares, mostrando o parti-
cular interesse crescente que as em-
presas, nacionais ou estrangeiras, têm 
por estes assuntos. No entanto, aten-
te-se: uma coisa é pedir uma marca, 
outra é conseguir registá-la. 
Muitas e muitas marcas já existem, 
há dezenas e dezenas de anos, tendo 
os seus titulares desenvolvido um es-
forço, por muitos meios, para que a 
sua marca fosse conhecida e ganhasse 
clientela.
O surgimento de novos pedidos de 
marcas deve ser encarado com toda 
a naturalidade, pois, no fundo, é a lei 
natural do mercado. Outros concor-
rentes tentam entrar no mesmo mer-
cado, começando por (tentar) registar 
a sua marca, para depois desenvolve-
rem a sua estratégia empresarial. O 

Porquê defender 
e vigiar uma Marca?  

Mário Castro Marques

pedido de uma marca é, assim, um 
primeiro passo na abordagem a um 
novo mercado. 
Como tal, os titulares das marcas já 
registadas e já usadas naquele mer-
cado, têm interesse em conhecerem 
os novos pedidos de marcas de con-
correntes – podendo fazê-lo de forma 
legítima, pois, todos os novos pedidos 
são obrigatoriamente publicados, pe-
riodicamente (actualmente, em Por-
tugal, diariamente). 
O conhecimento dos novos pedidos 
possibilita que aqueles titulares de-
fendam as suas marcas (e o seu tra-
balho e investimento), podendo re-
clamar contra tais pedidos, sempre 
que julguem que esses pedidos podem 
gerar confusão na mente da sua actu-
al clientela, dando azo a concorrência 
desleal e mesmo a desvios de clientes 
para os novos concorrentes que estão 
a pedir novas marcas, muito seme-
lhantes ou confundíveis. A concorrên-
cia desejável não permite registos de 
marcas que possam gerar este género 
de situações de confusão. 
Naturalmente, aqueles que já têm 
marcas poder-se-ão questionar até 
que ponto deverão ser eles a fazer esta 
vigilância, e se não deveria ser o Esta-
do a fazê-lo. Esta é uma questão velha, 
e que se centra sobre qual o papel que 
incumbe ao Estado e aquele que cabe 
aos particulares, neste caso, aos de-
tentores de marcas. Se deve incumbir, 
primacialmente, o dever de vigilância 
e de defesa das marcas registadas, ao 
Estado e aos seus organismos públi-
cos, ou se caberá aos detentores das 



marcas vigiarem e defenderem as suas 
próprias marcas, ou, então, a ambos. 
Se, em Portugal, esta vigilância incum-
be(2), actualmente, ao INPI – Insti-
tuto Nacional da Propriedade Indus-
trial, já a nível europeu, por exemplo, 
no registo da marca comunitária, não 
sucede da mesma forma.  
Com efeito, no que ao processo de re-
gisto da marca comunitária diz respei-
to, de forma breve, cada novo pedido 
de marca é sujeito a uma mera aná-
lise formal, sendo traduzido e depois 
publicado – para que os titulares de 
outras marcas anteriores (nacionais 
ou comunitárias) venham reclamar. 
Caso não haja reclamações, a entidade 
competente (IHMI) irá, em princípio, 
conceder a marca comunitária – mes-
mo que já exista antes uma marca na-
cional num dos 27 estados membros 
da EU.
Depois, se se verificar posteriormente 
uma situação em que existe uma mar-
ca, por exemplo, polaca, e uma marca 
comunitária, iguais ou confundíveis, 
então, o titular da marca polaca terá 
que reagir, iniciando um processo de 
anulação, com todas as formalidades 
inerentes. 
Na verdade, o processo de registo co-
munitário é visto e encarado de forma 
diferente, consistindo num procedi-
mento de publicitação e divulgação 
pública dos novos pedidos, sendo que 
“o crivo” apenas incide sobre os requi-
sitos formais destes pedidos (taxas, 
irregularidades, etc…). Apenas na-
queles casos em que há reclamações, 

Nota: o presente artigo ape-
nas traduz a opinião pessoal 
do seu autor, não podendo ser 
perspectivado como a opinião 
de J. Pereira da Cruz, S.A..

(Footnotes)

1) Observe-se que, uma coisa, é 
um processo de registo de mar-
ca comunitária, para toda a EU, 
gerido e decidido por um or-
ganismo comunitário – IHMI 
– Instituto para a Harmoniza-
ção do Mercado interno; outra 
coisa, são os processos de re-
gisto de cada Estado Membro 
da União Europeia, que ainda 
hoje atribuem marcas nacio-
nais, apenas protegidas para 
cada território nacional. A co-
existência destes processos na-
cionais e comunitários levanta 
muitas questões e conflitos, 
mas irá continuar a subsistir. 

2) Note-se que, em Portugal, 
tal circunstância de incumbir 
ao INPI esta vigilância, não sig-
nifica que o próprio detentor 
não deva estar atento, muito 
pelo contrário. O detentor da 
marca nacional pode e deve fa-
zer a sua vigilância, de forma a 
poder reagir naquelas situações 
em que entenda ser convenien-
te e em que possa existir o risco 
de uma interpretação diferente 
por parte de quem efectua ofi-
ciosamente tal vigilância.

então, o IHMI irá analisar e decidir se 
será possível conceder uma nova mar-
ca comunitária, comparando-a com a 
marca nacional anterior.  
Como tal, no que diz respeito à forma 
como cada pedido de marca é exami-
nado e decidido, todos os interessados, 
sejam eles já detentores de marcas ou 
requerentes, devem estar cientes des-
tas discrepâncias.  De país para país, 
e mesmo na União Europeia (marca 
comunitária) as perspectivas e lógicas 
são diferentes, como já se deu acima a 
observar. 
Assim, defender uma marca é impor-
tante, e, muitas vezes, terá de ser o 
titular a fazê-lo, não esperando que 
sejam os outros em sua vez. Mas, para 
que tal consiga fazê-lo, é necessário 
estar atento, vigilante, reagindo na 
devida altura e evitando, com isso, o 
surgimento de situações prejudiciais, 
muitas vezes, irreparáveis para os 
seus legítimos interesses. 
Daí que a vigilância da marca, num 
mercado global, cada vez mais compe-
titivo e povoado de marcas concorren-
tes e assolado sempre por novos pe-
didos de marcas a quererem também 
entrar no mercado, como dizíamos, a 
vigilância da marca, mais do que uma 
diligência, se assuma como uma ne-
cessidade premente na manutenção e 
defesa da marca ao longo da sua exis-
tência comercial. 
Actualmente, qualquer empresa por-
tuguesa, detentora de uma marca, que 
pretenda evitar problemas (ou, pelo 
menos, “cortá-los” pela raiz) e ter bem 
defendida a sua marca, embora não o 
queira ou consiga fazê-lo sozinha, tem 
já a possibilidade de recorrer a empre-
sas, que lhe prestam serviços de vigi-
lância e consultadoria especializada 
nestes domínios.

Março de 2008, Todos os direitos re-
servados – J. Pereira da Cruz, S.A.
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R
ealizar a feira ExportHo-
me de dois em dois anos 
foi o pedido mais escutado 
ao longo de mais uma edi-

ção do principal certame dedicado à 
exportação do mobiliário português. 
A maioria dos empresários começa 
a evidenciar sinais de cansaço da in-
ternacionalização nos moldes actuais. 
Lançar novas colecções todos os anos, 
trabalhar os mercados nacionais e 
internacionais, ao mesmo tempo que 
preparam a participação em feiras 
suscita dúvidas nos empresários, no-
meadamente pela questão económica. 
A pouca adesão de novos comprado-
res ao evento e o facto da maioria das 
empresas chegar à feira com a carteira 
de encomendas praticamente comple-
ta, leva os empresários a considerar a 
realização da ExportHome a cada dois 
anos.
No entanto, a maioria dos empresá-
rios, apesar de reclamar a falta de visi-
tantes – a feira é exclusivamente para 
profissionais – mostrava-se satisfeito 
com o volume de negócios efectuado. 
Um contra-senso? Nem por isso, por-
que 2007 parece ter sido um ano par-
ticularmente bom para o sector. Tere-
sa Pereira, da Moble, afirmou ter sido 
2007 “o melhor [ano] até à data” no 

ExportHome 
de dois em dois anos?

Luís Branco Barros [texto]
Fotos cedidas por Exponor

Algumas críticas à forma 
como a feira é organizada 
também foram escutadas, 

nomeadamente a alegada falta 
de promoção internacional, 

para atrair visitantes, e o 
facto de alguns estrangeiros 

terem falado em limpezas que 
decorriam ainda após a hora 

de abertura da feira, ou de 
pavilhões sem iluminação às 

11 da manhã.



Uma proposta da empresa Moble
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que se refere a exportações. Para uma 
empresa cujas exportações “represen-
tam 40 por cento” do volume de ne-
gócios, a importância de uma partici-
pação na ExportHome prende-se com 
dois aspectos: “primeiro é importante 
por uma questão de imagem, depois 
pela questão da angariação de novos 
clientes”, afirma Teresa Pereira. De 
acordo com a empresária, o mercado 
externo é uma aposta declarada da 
Moble, nomeadamente “com realiza-
ção de feiras internacionais e angaria-
ção de parceiros comerciais”.
A organização reclama “a satisfação de 
ver cumpridos os objectivos”, numa 
edição que logrou atingir as 30 mil vi-
sitas, duas mil das quais estrangeiras. 
Espanha (1729 compradores), França 
(78), Bélgica (65), Rússia (49) e Dina-
marca (45) foram os principais países 
de onde eram oriundos os visitantes 
profissionais. Segundo a organiza-
ção, “a qualidade e o design inovador 
dos produtos portugueses conquista-
ram as preferências dos visitantes”. 
De acordo com o presidente e direc-
tor-geral da Central Internacional do 
Móvel, empresa com sede em França, 
“os fabricantes portugueses procuram 
cada vez mais a inovação e a adapta-
ção a diferentes interesses e merca-
dos”. Paul Teboul disse levar consigo 
um leque de novos fabricantes. Pela 
quinta vez na ExportHome, o director 
da empresa francesa Mobiclub, Yves 
Racovski considera ser este “um dos 
melhores certames da Europa no que 
respeita à qualidade e simpatia, quer 
dos expositores, quer da organização”. 
Também o director da belga IMC, Guy 

Lenaerts, afirma encontrar na Expor-
tHome “a melhor mostra nacional de 
mobiliário e decoração”.

Evento do Design premeia 
empresas de Paços de Ferreira

Algumas críticas à forma como a feira 
é organizada também foram escuta-
das, nomeadamente a alegada falta de 
promoção internacional, para atrair 
visitantes, e o facto de alguns estran-
geiros terem falado em limpezas que 
decorriam ainda após a hora de aber-
tura da feira, ou de pavilhões sem ilu-
minação às 11 da manhã.

Em paralelo com a ExportHome, de-
correu mais um Evento do Design, 
iniciativa promovida pela Associação 
Empresarial de Paredes, que premiou 
Carlos Faria, designer da empresa 
Opostos, de Paços de Ferreira, pelo 
seu trabalho Memories, uma mesa 
inspirada nas suas memórias de in-
fância. O segundo lugar coube à peça 
Mistery, de Ana João Silva, da AM 
Móveis e Filhos, de Paços de Ferrei-
ra, enquanto o terceiro prémios ficou 
com o bar Metamorphosis, criado pelo 
Gabinete Xis 77 para José de Castro 
Carneiro & Filhos, também de Paços 
de Ferreira. O prémio Imprensa, atri-
buído pelos jornalistas que visitaram 
o certame, distinguiu a peça Genubi, 
que Emanuel José criou para a Anaric, 
de Gondomar.

Nesta página: Metamorphosis, de Gabinete Xis77, para José de Castro Carneiro;
Na página anterior: Mistery, de Ana João Silva, para a AM Móveis
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C
ostuma participar em 
outros eventos desta 
especialidade?
Enquanto estudante de de-

sign Industrial participei em vários 
eventos de design em Espanha e Itália. 
Sempre gostei de dar o meu contributo 
ao mobiliário português. Há três anos 
que não participava no Evento de De-
sign por não acabar as peças a tempo, 
mas considero muito importantes es-
tas iniciativas, para mostrar a impor-
tância que o design pode ter para uma 
empresa, neste caso de mobiliário. É 
indispensável estimularmos as nos-
sas capacidades. O dia é muito longo 
e consegue fazer-se muitas coisas. 
Para tal, é preciso pesquisar, procu-
rar e sentir a natureza. Ela dá-nos as 
respostas para tudo, temos é de estar 
atentos.
 
O que o levou a participar no 
Evento de Design? 
Eu amo muito aquilo que faço, e tudo 
o que o design significa. Pretendo com 
esta participação alertar as empresas 
para a importância da imagem, da 
criatividade, da diferença. O departa-
mento de design não deve ser esqueci-
do, porque faz mover o mercado.
 
O que acha do design português. 
Pensa que ainda temos um longo 
caminho a percorrer nesse sen-
tido?
A preocupação com a estética surgiu há 
uma década atrás. Aumentaram os pa-

Carlos Faria
designer da Opostos

Texto Exponor

drões de qualidade, o aspecto funcio-
nal, a internacionalização do produto. 
O design português evoluiu, mas falta 
às empresas criar um traço próprio. 
Estivemos na feira de Valença e con-
seguimos surpreender todos. Não nos 
sentimos pequenos a partir do mo-
mento em que nos destacamos a nível 
nacional e internacional. Devemos 
sempre ambicionar outros mercados, 
no entanto, a internacionalização do 
produto só deve ser feita quando esti-
vermos preparados para tal. É impor-
tante começarmos bem e com muita 
força. Somos humildes naquilo que fa-
zemos e há sempre coisas a melhorar.
 
Este prémio poderá abrir mais 
portas para o mercado?
Claro que sim. É prestigiante sermos 
reconhecidos pelo nosso trabalho. 
Ajuda a criar e a divulgar a nossa mar-
ca. Há 10 anos atrás um designer e um 
empresário juntaram-se porque pre-
cisavam um do outro. Competia tam-
bém ao designer conquistar a confian-
ça do empresário. É esta cumplicidade 
que deve existir num trabalho de equi-
pa, como se fossemos uma orquestra, 
onde todos tentam não desafinar.
 
Em que é que se inspirou para 
criar esta peça?
Eu não desenho por desenhar. Abor-
do um tema todos os anos, neste caso 
a mesa Memories, da colecção de 
2006, representa as memórias, que 
nos levam ao passado, à infância… e 
à máquina a vapor que revolucionou 
o mundo. Levou-me também à esta-

O que se constata é que é 
mais fácil redesenhar as 

peças através do que se vai 
vendo nas feiras de Valença 
ou Milão, por exemplo, e no 

final apresentar um preço mais 
acessível, do que arriscar em 

algo totalmente diferente. O 
preço continua a ser um forte 
argumento para as decisões 

finais, mas a qualidade 
continua bem presente no 

mobiliário português.



ção abandonado de Barca D´Alva, que 
antigamente fazia a ligação, por via-
férrea, com Espanha. A estação é tam-
bém sinónimo de espera, o designer 
tem de saber esperar, tem de amadu-
recer, como tudo na nossa vida. Con-
ceitos como o carril, o túnel, a ponte, 
elementos que estavam presentes na 
descoberta de uma estação abandona-
da em Barca D´Alva. Tinha tudo para 
servir de cenário e de inspiração à co-
lecção e ao catálogo de 2006. 
A mesa surgiu quando tivemos de 
limpar a estação. Toda equipa pegou 
em escovas para tornar o espaço mais 
limpo. As escovas foram a minha ins-
piração para os 78 tubos de metal, se-
parados entre eles e unidos a madeira 
que equilibram a peça e suportam o 
tampo de vidro. Conjugam-se três ma-
teriais diferentes: a madeira, o metal 
e o vidro.
 
Qual o motivo que o levou a esco-
lher esta peça e não outra?
A mesa representa o trabalho em 

equipa, todos a pensar no mesmo. 
Foi daí que surgiu esta ideia, porque 
isso significou muito para mim. Por 
outro lado é também uma peça muito 
procurada, que já faz parte de muitas 
casas em Portugal, Espanha e Fran-
ça. Fico feliz ao pensar que se reúne 
uma família à volta de uma mesa que 
eu desenhei… é uma realização muito 
grande.
 
Pensa voltar a participar neste 
evento?
Sim, claro, até porque gosto de con-
tribuir para eventos deste género e re-
forçar aos empresários que o design é 
um dos eixos principais que contribui 
para o sucesso de uma empresa. Não 
basta trabalhar o móvel com muita 
qualidade, e qualidade é o que não fal-
ta no nosso país, o que me deixa muito 
feliz. A união faz a força e no final fica-
mos todos a ganhar.
 
O design em Portugal chegou 
tarde, mas banalizou-se rapida-
mente. Comente esta afirmação.
O que falta ao mobiliário português 
é o traço, uma característica muito 
própria, que marque pela diferença 

e originalidade, no entanto, acredito 
que nos próximos três anos isso irá 
mudar.
O que se constata é que é mais fá-
cil redesenhar as peças através do 
que se vai vendo nas feiras de Valen-
ça ou Milão, por exemplo, e no final 
apresentar um preço mais acessível, 
do que arriscar em algo totalmente 
diferente. O preço continua a ser um 
forte argumento para as decisões fi-
nais, mas a qualidade continua bem 
presente no mobiliário português. 
A aposta para o futuro centra-se no 
design. Não se pode obrigar, mas pode 
sensibilizar-se para tal. O mobiliário 
português tem melhorado muito, gra-
ças a um esforço feito pelas empresas, 
no que diz respeito à imagem. Juntos 
podemos fazer magia! É também na 
ExportHome que gosto de apresentar 
em primeira-mão a minha colecção e 
só depois levar a outros países. Uma 
parceria de sucesso!

O projecto vencedor, da autoria de Carlos Faria, para a Opostos
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A 
décima edição da feira In-
terdecoração realizou-se no 
final de Janeiro, na Expo-
nor. Uma feira que terminou 

com um balanço superior a 21 mil vi-
sitantes, 521 dos quais estrangeiros. 
Para o director de feiras da Exponor, 
as propostas apresentadas neste certa-
me eram “actuais, singulares e diversi-
ficadas”.  Para Francisco Matos, todos 
os cerca de 450 expositores “estão de 

parabéns, porque mais uma vez conse-
guiram apresentar o que mais recente 
existe no mercado da decoração”.
Apesar dos números, alguns visitan-
tes e expositores notavam uma quebra 
nesta feira, que sofre as agruras da 
crise económica e, também ela, deno-
ta um dinamismo inferior ao que era 

habitual. A oferta acentuou-se, muito 
em particular, nos brindes e lembran-
ças para cerimónias – nomeadamente 
as relacionadas com casamentos – e 
menos na área da decoração de inte-
riores.
O sector da decoração tem passado por 
uma fase muito agitada, com o merca-
do a exigir cada vez mais das empre-
sas. “O mercado obriga a uma constan-
te inovação, quase a uma colecção por 
semestre”, afirma Carlos Domingues, 
director da António Rosa Cerâmica, 
uma das empresas presentes na Inter-
decoração. O conceito de decoração 
afecta, também, as próprias lojas, com 
a inovação a abranger uma área total-
mente nova para muitos comerciantes. 
A empresa Coisas Bonitas procura dar 
“resposta a um novo cliente que surgiu 
e que se quer diferenciar pelo concei-
to e produtos que apresenta”, afirma 
Sandra Gonçalves. Para esta respon-
sável, a moda de interiores, aliada aos 
complementos e acessórios de moda, 
é uma forma de as lojas se apresenta-
rem e estarem no mercado, que tem 
conquistado muitos adeptos. “É um 
conceito que já alimentamos há mais 
de um ano e tem vingado. Servimos 
de exemplo e influenciamos os nossos 
clientes, que procuram o nosso espaço 
para recolher ideias”, acrescenta.
A Interdecoração é um certame desti-
nado a retalhistas de artigos de deco-
ração, proprietários de lojas de decora-
ção, de grandes superfícies comerciais, 
de hotéis, restaurantes e similares e, 
ao mesmo tempo, a decoradores, ar-
quitectos e designers de interores. 

Caixote para lixo 
recebe prémio de design

Luís Branco Barros [texto]
Foto cedida por Exponor



Paralelamente, a feira desenvolveu 
um Espaço Escola, dinamizado por 
instituições de ensino que leccionem 
cursos superiores relacionados com 
o design, no qual se procuram novos 
talentos e se sedimentam as relações 
entre criadores e mundo empresarial, 
através do fomento da diferenciação 
pela inovação, criatividade e design. 
Em 2008, estiveram presentes na 
Interdecoração a Escola Superior de 
Arte e Design, a Universidade Lusíada 
e a Escola Superior de Estudos Indus-
triais e de Gestão.

Prémio de design 
para jovem de 22 anos

A feira serviu, ainda, para o lançamen-
to do Caishote, uma peça única, em 
branco e azul, executada em fibra de 
vidro, criada por Pedro Filipe Sousa, 
de 22 anos. Este trabalho mereceu o 
primeiro prémio no concurso Jovens 
Criadores Ceranor/Casa Cláudia. A 
peça de design é “simples e versátil”, 
segundo o seu autor, que consegue 
imaginar a peça em qualquer habita-
ção, embora tenha sido criada para 
recipiente para o lixo. Natural de 
Gouveia e licenciado em Design pela 
Universidade de Aveiro, Pedro Filipe 
Sousa explica que, quando aceitou o 
desafio, pensou “imediatamente em 
fugir ao que é normal”, na tentativa de 
“fazer um modelo com um mínimo de 
traços possível, assegurando caracte-

rísticas como a versatilidade e a uti-
lidade”. A cultura portuguesa está na 
base da concepção desta peça, nome-
adamente as formas dos tradicionais 
recipientes de barro, daí a sua forma 
abaulada. Pedro Filipe Sousa afirma 
ter dedicado cerca de dois meses à 
criação do recipiente, “até conseguir 
um objecto extremamente fácil de 
limpar e de manter”.
A empresa responsável pela produção 
é a Mordomias, que encara o proces-
so produtivo dos seus objectos desde 
a concepção à comercialização, tendo 
como principal matéria-prima a fibra 
de vidro. Para Lígia Soromenho, sócia-
gerente da empresa, os produtos co-
mercializados pela Mordomias devem 
ter “uma leitura contemporânea e que 
a sua presença possa ser aceite nas vá-
rias tendências decorativas e filosofias 
de vida”. Na sua opinião, a decoração 
é, cada vez mais, encarada de uma for-
ma globalizante. “É um conceito, um 
estilo de vida. As pessoas encaram os 
espaços como um prolongamento de 
si, como a roupa, o perfume, entre ou-
tros. Neste âmbito, a decoração pas-
sou a produzir colecções de moda e a 
acompanhar as tendências e filosofias 
de vida”, afirma Lígia Soromenho.
A peça Caishote, para a Mordomias, 
“com toda a certeza, vai ocupar um lu-
gar de destaque. O CaiShote vem pre-
encher uma lacuna no mercado, pois 
não existem muitas peças com este ní-
vel de concepção”, até porque, graças 
à sua concepção, pode ser enquadrado 
“vários contextos, desde escritórios 
até quartos de criança”, refere aque-
la responsável. A edição do CaiShote 
vai ser limitada, numerada e assinada 
pelo autor.

Sector encontra-se
num estado híbrido

Enquanto uma parte do sector (vidro) 
consegue aumentar os seus índices 
produtivos, nomeadamente o volume 
de negócios, outra parte (cerâmica) 
afecta cada vez menos recursos à pro-
dução. “O mercado em geral está mais 
exigente, procurando a novidade, a 
exclusividade, a excelência na quali-
dade e no serviço e as empresas mais 
atentas a estas mudanças, ou melhor 
capacitadas para atender a elas, vão 
acrescentando vantagens competi-
tivas que lhe permitem encarar o fu-

turo com mais tranquilidade”, afirma 
o director das feiras de decoração da 
Exponor, Francisco Marcos.
O sector de fabricação de vidro e arti-
gos de vidro (CAE 261) emprega cer-
ca de 7500 trabalhadores, divididos 
por 468 empresas (dados relativos 
a 2004). A produção localiza-se, so-
bretudo, no litoral do país, com espe-
cial incidência na região da Marinha 
Grande. O volume de negócios, em 
2004, foi de 768,6 milhões de euros, 
com o valor acrescentado bruto (VAB) 
a atingir os 278,7 milhões de euros. 
A produtividade, consideravelmente 
acima da média da indústria transfor-
madora, foi de 37,9 mil euros.
Detentora de uma fraca expressivida-
de no contexto da indústria transfor-
madora, o sector tem revelado uma 
importância acrescida, apresentando 
um crescimento contínuo do volume 
de negócios, com uma taxa de cresci-
mento média anual de 5,7 por cento, 
muito acima da média da indústria 
transformadora (2,6 por cento).
O sector do fabrico de produtos cerâ-
micos não refractários e refractários 
(CAE 262) emprega quase 16500 tra-
balhadores distribuídos por 1042 em-
presas. O tecido empresarial, maio-
ritariamente concentrado a Norte 
de Lisboa, destaca-se no distrito de 
Leiria, de onde é originária grande 
parte da matéria-prima, e no distri-
to de Aveiro. Em 2004, o volume de 
negócios ascendeu aos 643,7 milhões 
de euros, enquanto o VAB totalizou 
283,8 milhões de euros. A produti-
vidade do sector afirmou-se nos 17,2 
mil euros e os custos médios com o 
pessoal em 11,9 mil euros, ambos in-
feriores à média global para a indús-
tria transformadora. Desde 2002 que 
se regista uma diminuição no número 
de empresas neste sector, bem como 
uma redução do número de trabalha-
dores afectos e uma queda no volume 
de negócios.
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A 
feira de Paris terminou a 
edição de 2008 com um 
registo notável de 111844 
visitantes, dos quais 86085 

profissionais. A Maison & Object, fei-
ra profissional, subiu 3,3 por cento em 
relação ao certame do ano anterior, no 
que se refere aos visitantes, mostrou 
mais de 3000 marcas numa superfície 
útil de 124 mil metros quadrados.
Este certame, de acordo com os res-
ponsáveis pela organização, “é, actu-
almente, incontornável, quer a nível 
nacional, quer internacional”. O au-
mento de visitantes internacionais 
(11,95 por cento) demonstra o posi-
cionamento internacional da feira, 
registando-se forte presença de de-
coradores, arquitectos de interiores e 
compradores de qualidade. Entre os 

visitantes profissionais, 42 por cento 
eram estrangeiros, tendo o número 
de compradores franceses atingido, 
pela primeira vez, os 50000. Entre os 
estrangeiros, o mercado italiano con-
tinua a liderar nas visitas ao certame, 
seguida pelo Reino Unido. Alemanha 
e Espanha aumentaram, de forma sig-
nificativa, a presença de compradores 
na feira de Paris.
A mediatização do evento é, igual-
mente, inquestionável. Quase 4000 
jornalistas passaram pela feira, dos 
quais 1400 eram estrangeiros.
Na Meuble Paris, para além da pre-
sença dos expositores, as animações 
durante o salão resultaram num atrac-
tivo adicional. A VIA apresentou, em 
exclusivo, o conjunto das suas Aides 
à La Création, com La Carte Blanche, 
atribuída este ano ao designer Jean-
Louis Fréchin, 10 Aides à Projects, bem 
como o projecto em parceria Création 
et Maitrise d’Art. A VIA e a Innova-
thèque apresentaram-se em conjunto, 
evidenciando a importância do contri-
buto dos materiais, das tecnologias e 
dos processos de fabrico no design. A 
importância do design no desenvol-
vimento das empresas e as evoluções 
legislativas do comércio foram alvo de 
conferências diárias, participadas e 
relativas ao tema Os Mercados do Mó-
vel: Tendências e Evoluções.
Pierre Paulin foi eleito designer Meu-
ble Paris 2008, sendo aclamado pela 
profissão e pela imprensa pelo seu tra-
balho e, finalmente, a descoberta de 
jovens talentos, graças às operações 
Tremplins e Ecoles.

Maison & Object 
alcança a maioridade

Luís Branco Barros [texto]
Foto cedida por Meuble Paris



N
o mundo dos negócios, 
muitas vezes, o empresá-
rio depara-se com a ne-
cessidade de vender a sua 

empresa. Ou um líder de topo prepara 
a sua saída e, perante uma carreira de 
sucesso, decide avançar para a gestão 
do seu próprio negócio. Nestas situa-
ções, a quem recorrer?
Portugal já possui uma empresa espe-
cializada nesta área, a Inverpoint Si-
nergy. A Inverpoint, empresa de con-
sultoria que nasceu em Espanha, em 
2005, dedica-se à assessoria profissio-
nal de empreendedores e empresários 
em tudo o que esteja relacionado com 
a compra e venda de empresas, tres-
passes de negócios e desenvolvimen-
to de soluções de franchising. Possui, 
actualmente, em Espanha, 14 escritó-
rios, com um volume de negócios de 
cinco milhões de euros até hoje. Em 
Portugal, om um escritório em Lisboa, 
encontra-se a desenvolver o conceito e 
espera conseguir trabalhar com 15 por 
cento das cerca de 60 mil transacções 
realizadas em cada ano. As captações 
de interessados em desenvolver o 
franchise já principiaram, nomeada-
mente no Porto. Os objectivos passam 
por estabelecer 15 franchisados até ao 
final de 2008 e mais de 30 até ao final 
de 2009. Cada escritório deverá factu-
rar cerca de 250 mil euros anuais, con-
tribuindo para uma facturação global 
da marca de um milhão de euros por 
ano em 2008 e mais de 5 milhões de 
euros por ano até 2010. 
Após o investimento em Portugal, o 
conceito Inverpoint deverá procurar 

Avaliação 
e intermediação de negócios

Luís Branco Barros [texto]
Foto cedida por Inverpoint

O master fornece ao 
franchisado o acesso a um 

software exclusivo de avaliação 
de empresas, especialmente 

adaptado às PME, 
desenvolvido em colaboração 
com professores catedráticos 
de Economia da Universidade 

de Saragoça; além de apoio 
técnico especializado, 

formação personalizada, 
papelaria e campanha de 

publicidade.

entrar no mercado sul-americano, no-
meadamente Brasil, Argentina e Mé-
xico.
O conceito assemelha-se, segundo o 
partner Paulo Lucas, ao do sector imo-
biliário, mas adverte que os potenciais 
interessados em aderir ao franchise 
devem, realmente, pretender traba-
lhar neste mercado específico, porque 
é uma arte que implica conhecimento. 
Uma das suas características, refere, 
passa pela assinatura de um contrato 
de confidencialidade que os interessa-
dos são obrigados a assinar.

Business brokers 
para aumentar transparência

O conceito de business brokers já exis-
te nos Estados Unidos desde há vários 
anos. Em Espanha, também, embora 
mais recentemente, e para os negócios 
mais pequenos. A intermediação de 
pequenas e médias empresas, ou seja, 
saber onde está o mercado para quem 
vende e qual o valor da empresa, para 
compradores e vendedores, é uma das 
funções da Inverpoint Sinergy, uma 
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empresa que se dedica a assessorar, 
avaliar, promover, procurar compra-
dores e concluir a venda de negócios, 
bem como assessorar empreendedo-
res na selecção do negócio que possa 
ser mais rentável em função das vari-
áveis pessoais, económicas e de mer-
cado.
As avaliações realizadas pela Inver-
point baseia-se em técnicas de mer-
cado e servem de valor de arbitragem. 
Esta avaliação é efectuada, em termos 
médios, no prazo de uma semana, 
dependendo do volume de informa-
ção fornecido pelo empresário e pela 
contabilidade. No caso do empresário 
que procura um negócio adequado 
ao seu perfil, é fundamental conhe-
cer profundamente a forma de gerir 
do candidato e a sua personalidade. 
A principal consequência da entrada 
no mercado de uma empresa com o 
conceito da Inverpoint é aumentar a 
transparência nas transacções, dei-
xando as avaliações de negócios serem 
feitas “a olho”. Em Portugal, cerca de 

40 por cento dos preços de trespasse 
de um negócio são fixados com base 
na sensibilidade do proprietário, com-
paração com negócios semelhantes ou 
recomendação de desconhecidos. Por 
outro lado, os proprietários dos ne-
gócios passam a possuir informações 
mais fidedignas sobre as suas próprias 
empresas, nomeadamente sobre o seu 
valor, porque as avaliações excluem 
a valorização atribuída pelos bens do 
empresário. Além disso, o desconhe-
cimento do funcionamento do mer-
cado, composto maioritariamente 
por pequenas e médias empresas, por 
parte de grande percentagem dos em-
presários, contribui para diminuir a 
confiança de potenciais investidores, 
por falta de segurança nos dados for-
necidos.

Economistas de Saragoça
ajudaram na concepção 
do software

O perfil da Inverpoint opera com base 
numa rede de franchisings, aprovei-
tando um nicho de mercado por ex-
plorar e em grande desenvolvimento, 
sem forte concorrência, de baixo in-
vestimento e com forte potencial de 
retorno – altas margens de rentabili-

zação e rápida amortização – e custos 
fixos reduzidos. O master fornece ao 
franchisado o acesso a um software 
exclusivo de avaliação de empresas, 
especialmente adaptado às PME, de-
senvolvido em colaboração com pro-
fessores catedráticos de Economia da 
Universidade de Saragoça; além de 
apoio técnico especializado, formação 
personalizada, papelaria e campanha 
de publicidade. Aos candidatos é pe-
dido um perfil empreendedor, experi-
ência comercial ou de gestão, conheci-
mento do meio empresarial, interesse 
em possuir um negócio próprio e di-
namismo. Os interessados deverão 
possuir um escritório, um ou dois co-
laboradores e capacidade para um in-
vestimento inicial de 39800 euros.
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a indústria do
calçado a seus pés


