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::
Gabinete de Comunicação e Imagem (lbb)

::

  O ano de 2007 principiou com uma mudança na imagem da 
Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF). Um novo logotipo 
que espelha melhor o dinamismo desta instituição, a qual pretende ser 
um exemplo nesta época de globalização. A nova imagem deu origem, 
igualmente, a um novo cartão de associado, o qual foi distribuído 
a partir de Março deste ano. Também em Março foram eleitos os 
novos corpos sociais da AEPF, em Assembleia-Geral Ordinária. Pedro 
Vieira de Andrade foi reeleito presidente da Direcção. Para a Mesa 
da Assembleia-Geral foi eleito Joaquim Ribeiro e Américo Mendes é o 
presidente do Conselho Fiscal.

 A realização de um grande evento de golfe, o Open Capital do 
Móvel, serviu para recolher fundos para a construção de uma creche 
em Paços de Ferreira e para promover amplamente a principal marca 
desta região. A iniciativa decorreu em Junho mas a campanha arrancou 
cerca de dois meses antes.
Em Junho, a Câmara Municipal e a Associação Empresarial apresentaram 
o novo logótipo da Capital do Móvel, e anunciaram um programa de 
animação do comércio tradicional a decorrer nas principais artérias 
comerciais da cidade de Paços de Ferreira. A nova imagem da marca 
teve uma grande repercussão no programa de televisão da RTP 
‘Portugal Azul’, emitido em directo no dia 29 de Julho, o qual contou 
com a participação do presidente da AEPF Pedro Vieira de Andrade. 
Nesta emissão, que procurava valorizar o que de melhor se produz na 
região do Porto, mostraram-se algumas peças de mobiliário vencedoras 
de prémios de design.

 A presença mediática da AEPF e da Capital do Móvel 
repercutiu-se, ainda, em grandes iniciativas organizadas em Portugal: 
o Nova Era Beach Party, em Matosinhos, promovido pela rádio de 
maior audiência no Grande Porto, contou com uma área VIP decorada 
pela Capital do Móvel; as áreas de descanso da maior exposição de 
trabalhos do espanhol Salvador Dali, no Palácio do Freixo, no Porto, 
foram mobiladas pela Capital do Móvel; e as quatro áreas VIP do 
Red Bull Air Race contaram, igualmente, com o dedo das empresas 
de mobiliário da Capital do Móvel. O primeiro evento registou a 
participação de largos milhares de jovens, pelo segundo passou uma 
média de 25.000 visitantes por mês e a corrida de aviões assinalou 
um recorde europeu de 600 mil espectadores.

 Câmara e Associação Empresarial assinaram um protocolo 
de colaboração no sentido de promoverem o investimento estratégico 
no concelho e outro relativo à marca Capital do Móvel.
A Tecval, incubadora de empresas de base tecnológica, foi formalmente 
apresentada em Agosto, com a AEPF a ser um dos parceiros 
estratégicos. As sete áreas de intervenção terão com objectivo 
de fomentar o desenvolvimento da região e do tecido empresarial 
actualmente existente.

 A AEPF não se dedicada apenas ao sector do mobiliário e, 
uma vez mais, realizou, em parceria com a autarquia, o Moda Local, um 
evento dedicado à moda e ao vestuário, conseguindo a participação 
de reconhecidos modelos profissionais. Diana Chaves e Cláudia Vieira 
foram apenas duas das estrelas presentes. Este evento integra uma 
candidatura mais alargada ao ModCom que engloba, ainda, festividades 
de Natal e a criação do City Card, um cartão de pontos para promover 
o comércio tradicional de Paços de Ferreira.
Dentro do projecto Academia Internacional do Mobiliário (nome ainda 
em discussão), a AEPF organizou a apresentação do novo modelo 
para o Centro Tecnológico do Mobiliário, sediado em Paredes, por 
especialistas alemães. Wolfgang Kniejski lançou vários desafios 
aos responsáveis pelas associações empresariais e sectoriais e das 
autarquias envolvidas, no sentido de dar personalidade e projecção 
à instituição.

 A AEPF fez-se representar num encontro internacional 
de trabalho do Centro Português de Design, no qual se discutiu a 
importância da Gestão do Design no sucesso empresarial.

:: Programa de formação 

elogiado ao mais alto nível

 Itália foi o destino dos formandos da pós-graduação em 
Gestão de Parques Empresariais, no mês de Fevereiro. Os resultados 
desta visita foram muito positivos, nomeadamente no que se referia 
ao investimento a realizar na TecVal. Aquele programa de formação 
recebeu, ainda, a distinção do Instituto de Gestão do Fundo Social 
Europeu, considerando-o como um exemplo de Boas Práticas.

 A AEPF patrocinou a realização de um estudo pioneiro, o 
qual pretendeu avaliar os impactos da formação nas empresas da 
região do Vale do Sousa. Em Junho, o secretário de Estado do Emprego 
e da Formação Profissional, presente na IV Convenção dos Centros 
de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, que 
decorreu na AEPF, enalteceu este estudo, reclamou posteriores 
desenvolvimentos e alertou para o impacto positivo que o programa 
Novas Oportunidades poderá vir a ter na sociedade. O programa 
InovJovem, cujos processos na região têm sido geridos pela AEPF, tem 
sido um sucesso. O auditório desta instituição tem reunido formandos, 
formadores e empresários que, sem seminários ou sessões de avaliação, 
procedem aos ajustamentos necessários aos estágios que decorrem 
nas empresas. Paralelamente, no âmbito desta formação, realizaram-
se seminários periódicos destinados a avaliar as competências dos 
formandos.

 Os quase 20 projectos de formação profissional do PRIME 
propostos pela AEPF, que estavam parados por falta de disponibilidade 
orçamental, foram descondicionados pelo Governo em Junho.
O programa Prevenir, apresentado nas instalações da AEPF, aponta 
o sector da indústria da madeira e do mobiliário como um dos mais 
importantes para a economia nacional, responsável por 5,6 por cento 
do PIB.
No último trimestre de 2007, o Departamento de Formação Profissional 
lançou vários cursos destinados aos empregados das associadas da 
AEPF. Informática e Inglês foram alguns desses cursos.

:: Missões empresariais 
e sessões de esclarecimento

 O DAE organizou, em Março, uma missão empresarial à 
China, no sentido dos empresários portugueses tomarem contacto 
com as principais feiras de mobiliário daquele país asiático. Está, ainda, 
prevista uma outra missão, desta feita à Rússia e Suécia, a decorrer 
em Outubro. No âmbito dos seminários destinados às empresas, 
no primeiro semestre organizaram-se encontros sobre o tema das 
empresas familiares; o registo, vigilância e protecção das marcas; as 
vantagens das empresas possuírem técnicos ambientais; o Protocolo 
de Quioto; as dificuldades das empresas familiares e a digitalização do 
modelo de negócio; as questões de segurança previstas no programa 
Prevenir; de HACCP, proposto pela Região de Turismo Verde Minho; e 
a consciência ecológica nas empresas.

 A cobrança dos direitos conexos nas obras musicais 
deixou os empresários, sobretudo os da restauração e bebidas, com 
um ataque de nervos. Apesar de constarem da lei desde há algum 
tempo, a cobrança destes direitos – destinados aos músicos e 
intérpretes – nunca foi efectuada, pelo que a entrada em vigor desta 
obrigatoriedade, principalmente devido ao seu elevado custo, originou 
alguma polémica.

 O sistema de incentivos ModCom foi apresentado aos 
empresários de Paços de Ferreira em Fevereiro, por intermédio de 
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A Associação Empresarial de Paços de 

Ferreira registou um ano excelente em termos 

performativos. Em 2007, o nome de Paços 

de Ferreira e da Capital do Móvel estiveram 

em Lisboa, em Vilagarcia de Arousa e Madrid 

(Espanha), em Moscovo e São Petersburgo 

(Rússia) envolvidos em iniciativas de promoção 

da região. Incansável, a Direcção assumiu um 

patamar muito elevado para os empresários e 

empresas de Paços de Ferreira. 

Em 2008, promete-se, vai ser ainda melhor.

::aepf 2007

::um ano 
de intensa 
actividade
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responsáveis do IAPMEI.
 A instalação de uma fábrica do grupo Ikea em Paços de 
Ferreira mobilizou a AEPF que conseguiu, junto da multinacional sueca, 
a abertura para acolher candidaturas de fornecedores associados, não 
só para a fábrica Swedwood como para as lojas Ikea.
Os primeiros passos da Academia Internacional do Mobiliário 
começaram a ser dados nas instalações da AEPF, onde se reuniram 
os mais altos representantes de cada uma das instituições envolvidas 
neste projecto.

 O país africano Moçambique apresenta condições 
interessantes de investimento, tendo a AEPF realizado um 
seminário sobre as oportunidades de negócio da actualidade 
naquele território. Estiveram presentes o cônsul moçambicano no 
Porto e representantes de empresas que já investiram naquele 
país. No final do ano, 11 empresários portugueses da Capital do 
Móvel deslocaram-se à Rússia para uma missão empresarial que 
os levou a Moscovo e São Petersburgo. Encontros empresariais 
e uma visita à principal feira de mobiliário daquele país foram 
alguns dos objectivos cumpridos.

:: Outros eventos 
dinamizam instalações

 As instalações da AEPF continuam a ser o palco escolhido 
para várias iniciativas organizadas por outras entidades. Mais de uma 
centena de professores reuniram-se em Fevereiro para discutir a nova 
terminologia linguística; centena e meia de médicos e profissionais de 
saúde participaram nas IV Jornadas Médico-Desportivas em Abril; a 
primeira edição da Feira de Oportunidades, promovida pela autarquia 
de Paços de Ferreira e vocacionada para soluções de empregabilidade 
e prossecução de estudos para os jovens do concelho; workshops 
da Tecval sobre soluções tecnológicas para gestão da diversidade e 
personalização de produtos e sobre o software de produção TopSolid.
Destaque, ainda, para uma feira de aves e a Exposolidariedade, o 
maior evento do terceiro sector realizado no Norte, contando com a 
participação de altas individualidades.

:: Feiras em crescimento

 Depois de um ano de 2006 muito positivo, quer em número 
de expositores quer no de visitantes, este ano arrancou com uma nova 
feira. A TexMaq, dedicada às tecnologias para a indústria têxtil, saldou-
se por um assinalável êxito, estando já agendada uma nova edição para 
2009. O concelho de Paços de Ferreira e a AEPF estiveram na Exponor, 
participando na feira ExportHome, através de uma significativa presença 
de empresas mas o momento alto chegou em Março, com a 28ª Capital 
do Móvel. Esta feira cresceu, em relação ao ano anterior, em público e 
expositores, obrigando à instalação de um pavilhão adicional.

 No final do semestre, como habitualmente, realizou-se mais 
uma edição da feira Capital do Móvel, que registou a presença de mais 
de 400 marcas de mobiliário e decoração. Segundo António Castro 
Guerra, secretário de Estado que inaugurou a feira, a Capital do Móvel 
mostrou um sector de actividade em “franco desenvolvimento”.

 A Capital do Móvel mostrou-se, também, em Lisboa, em mais 
uma feira Intercasa, pouco antes de partir, de armas e bagagens, para 
Vilagarcia de Arousa, no coração da Galiza, naquela que foi a maior 
representação colectiva portuguesa de sempre em território espanhol. 
Todo o espaço disponível do pavilhão de exposições da Fexdega foi 
ocupado pelos empresários portugueses da Capital do Móvel, num 
certame que registou vários recordes: de público, de vendas e de 
exposição mediática. Todos os principais órgãos de comunicação social 
galegos deram destaque à presença portuguesa na Galiza.

 Antes do final do ano, a AEPF levou a cabo a Mobifree, a 
terceira edição da feira de stock-off, juntamente com a Stock-Fashion, 
dedicada ao vestuário. Milhares de visitantes e muitas vendas são razões 
mais do que suficientes para um regresso assegurado em 2008.
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A actividade diária e permanente da AEPF não cabe 

nestas páginas. Os inúmeros empresários atendidos. Os 

projectos apresentados. Os milhares de formandos que 

passam pelas instalações da AEPF todos os dias, naquilo 

que alguns classificam como uma “verdadeira fábrica 

de formação”, tal é o volume de horas e de pessoas 

abrangidas. Os telefonemas, os faxes e os e-mails que se 

recebem e respondem. Os protocolos que se assinam. As 

colaborações que se encetam e continuam. Os contactos 

com a comunicação social. As reuniões que se realizam. 

A vida de uma associação é complexa. Não cabe numa 

frase, numa folha, numa revista. Este é, apenas, um mero 

retrato. Verdadeiro, mas parcial.

:: Conclusão
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O Departamento de Apoio às Empresas (DAE) 
descreve 2007 como mais um ano de missão 
cumprida.

Esclarecimentos prestados sobre diversas 
áreas; estudos económico-financeiros; 
candidaturas a sistemas de incentivos, 
licenciamento industrial e comercial; 
implementação e certificação de sistema de 
gestão da qualidade; apoio na área ambiental, 
nomeadamente no fornecimento de 
informações acerca de registos de resíduos; 
apoio jurídico às empresas; selecção e posterior 
divulgação de oportunidades de negócios, 
junto das empresas associadas e mediação de 
parcerias ao nível da cooperação empresarial; 
organização de missões empresariais e 
realização de seminários relacionados com 
temas de interesse para os empresários foram 
os diversos serviços prestados durante o ano 
de 2007, dos quais será de destacar alguns.

A certificação da qualidade é vista, hoje em dia, 
como um factor de competitividade para as 
empresas e um investimento intangível cada 
vez mais necessário para a aceleração dos 
processos de internacionalização e conquista 
de novos mercados. Em 2007 conseguiu-se 
concluir alguns processos que já tinham sido 
iniciados no ano anterior e iniciaram-se outros 
que terão continuidade em 2008.
O DAE, em 2007, continuou a apoiar 
os processos de internacionalização das 
empresas, nomeadamente na organização de 
duas missões empresariais (China e Rússia) 
e elaboração de candidaturas a fundos 
comunitários para empresas. Os resultados 
destas acções foram positivos, uma vez 
que as empresas conseguiram alargar o seu 
mercado. 

Em 2007, as candidaturas aos sistemas de 
incentivos superaram as expectativas em 
relação a outros anos, destacando-se o Sistema 

de Incentivos MODCOM (específico para o 
comércio), SIED (Economia digital), SIPIE, 
SIME Internacional, Projectos Autónomos de 
Formação e Iniciativas Locais de Emprego. 
Estes projectos foram geradores de mais-valias 
para as empresas, uma vez que contemplavam 
investimentos nas áreas da inovação, 
tecnologia, internacionalização e outros 
factores dinâmicos de competitividade.

O programa InovJovem encontra-se em 
fase terminal e o balanço desta iniciativa 
desenvolvida na região pela AEPF é positivo. 
Os estagiários ficaram a conhecer novas 
empresas e estas tomaram contacto com os 
jovens licenciados.

Em suma, este departamento encontra-

se disponível para apoiar as empresas 

nas suas diversas áreas, de forma a 

proporcionar-lhes um desenvolvimento 

sustentado.

balanço da actividade do ano de 2007, do departamento de apoio às empresas 

da associação empresarial de paços de ferreira

::

::dae 2007
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::
missão
cumprida
em todas 
as áreas.
::
director geral do departamento de apoio às empresas (josé ribeiro)

::

marcos carneiro | alcina carneiro | filipa branco | josé ribeiro | marina alves | manuela santos
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 :: Em jeito de balanço, apraz-nos constatar que, em 2007, 
conseguimos atingir o pleno dos objectivos que nos propusemos 
alcançar. E não apenas na consolidação dos eventos tradicionais 
levados a cabo anualmente, com a Capital do Móvel à cabeça 
(ambas as edições esgotaram por completo o espaço disponível do 
nosso parque de exposições), a 3ª Mobifree, que este ano apostou 
numa calendarização mais ambiciosa com abertura alargada a dois 
fins-de-semana consecutivos, mas também com o lançamento de 
novos eventos, nomeadamente a 1ª Texmaq - Feira internacional de 
maquinas e equipamentos para a indústria têxtil e afins, a aposta na 
internacionalização da exposição Capital do Móvel como exposição 
autónoma e 100 por cento organizada pela nossa associação - a 1ª 
Capital do Moble Galicia -, bem como a execução de parceiras com 
organizações externas para a realização de eventos no nosso parque 
de exposições (a 1ª Exposolidariedade e o Stock-Fashion, esta última 
em simultâneo com a 3ª Mobifree).

 Assim, numa altura em que é notória a quebra de confiança 
no investimento, são vários os exemplos de eventos que reflectem 
esse facto, tendo sido abalados pelo momento, principalmente no 
que se refere à nossa mais directa concorrência (feiras de mobiliário) 
que sofreram uma significativa quebra do número de expositores e 
visitantes relativamente a edições anteriores, originando um natural 
abatimento do volume de negócios esperado.
Quanto ao nosso negócio, a feira Capital do Móvel e os empresários 
que nela participam, mostraram mais uma vez que são líderes em 
feiras de mobiliário para o grande público. Importa, por isso, não 
esmorecer e prosseguir com afinco o trabalho até aqui desenvolvido e 
não desperdiçar os resultados já alcançados.
Num mercado global, como é aquele em que estamos inseridos, a 
marca detém uma importância determinante na escolha. Participar na 
sua promoção e divulgação é, por isso, obrigação de todos os que dela 
retiram directa ou indirectamente, mais valias. Importa ainda continuar 
e desafiar outros a juntarem-se a nós para nos tornarmos cada vez 
mais fortes.

 Importa também falar na Mobifree como pioneira de stocks 
de mobiliário.
De facto a 3ª edição veio confirmar o acerto e a necessidade de um 
evento deste género, não só para as empresas que no final do ano se 
vêem com um sem número de peças ou modelos que por qualquer razão 
não escoaram em tempo devido,  originado assim, constrangimentos 
de armazenamento e de empate de capital que importa resolver para 
se concentrarem na inovação ( a sua principal batalha no mercado 
actual), mas também para um público bem identificado com os stock-
markets que neles procuram oportunidades de negócios que de outra 
forma não fariam. Este facto é comprovado pelo crescente número de 
eventos deste tipo que proliferam por toda a Europa, não podendo, por 
isso, Portugal ser excepção. 

 Temos que alinhar pelas novas tendências dos novos tempos 
ou outros o farão e tomarão o nosso lugar.

 Já quanto à Texmaq, a 1ª exposição internacional realizada 
no nosso parque de exposições, cumpre salientar que aqui estiveram 
directamente representados expositores de Portugal, Espanha, França, 
Alemanha, Suiça, Republica Checa, Turquia, Japão, China, Coreia, entre 
outros.

 A Texmaq reuniu pela primeira vez um público profissional 
extremamente exigente e habituado a eventos de grande qualidade 
ligado ao sector da maquinaria têxtil e afins. Enquanto decorreu, a 
Texmaq constituiu-se como o epicentro tecnológico do sector em 
Portugal. A partir de Paços de Ferreira. 

 Um evento que atraiu milhares de visitantes profissionais de 
todo o país e Espanha que aproveitaram o momento para a realização 
de negócios com vista à melhoria produtiva das suas empresas. Motivo 
de grande satisfação é ver que a Texmaq foi considerada por todos, 

expositores e visitantes, como a melhor exposição ibérica do sector 
realizada nos últimos anos.Todos expressaram o desejo de voltar na 
próxima edição que se prevê para 2009.

Quanto à Capital do Moble Galicia.
Foi uma aposta forte, arriscada e...ganha!
Desafiamo-nos a levar para fora do país marca Capital do Móvel.
Conhecida por alguns. Desconhecida por muitos mais.
Sabíamos no entanto da qualidade do nosso mobiliário. Acreditamos 
sempre na capacidade dos nossos empresários. 
Por isso, realizámos o evento e convidámos os espanhóis galegos a 
visita-lo e a surpreenderem-se.
O resultado foi o que esperávamos.
Visitaram-no em grande número e ficaram realmente surpreendidos 
com a qualidade apresentada.
Com a 1ª Capitaldomoblegalicia levantámos as questões:
- Porquê irmos para outros eventos se podemos organizá-los nós 
mesmos?
- Porquê estarmos inseridos numa comunicação global se podemos 
fazê-lo de forma autónoma e exclusiva?
- Porquê facultar a nossa marca a outros eventos? Não poderá ser 
vulgarizada?
- Porquê marcar o que não é nosso?

Resumindo, cada vez mais há que alargar horizontes, 

difundir marcas, captar clientes.

Queremos continuar a parada, aprofundar mercados 

que julgamos ainda importantes, estudar e abrir novas 

oportunidades de negócios que possam ir directamente ao 

encontro dos nossos associados e expositores.

Queremos fazer mais e melhor. Sempre.

Porque sabemos que o único local em que a palavra sucesso 

vem antes da palavra trabalho é no dicionário, queremos 

continuar a fazê-lo da forma tradicional... Trabalhando.

::
director geral do departamento de feiras e eventos (josé carlos cunha)

::
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O presente relatório procura mostrar a 
actividade desenvolvida pelo Departamento 
de Formação Profissional durante o ano de 
2007. Traduz a actividade do Departamento 
na Promoção e Organização de acções de 
formação, mas também outras iniciativas 
direccionadas para a Qualificação de Pessoas 
e do Território do Vale do Sousa. 

:: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

A AEPF enquanto uma realidade de referência 
no presente e enquadradora de um elevado 
potencial para o futuro, tem vindo cada 
vez mais a reinterpretar o seu papel na 
sociedade.
É essencialmente nestes moldes que o DFP 
desenvolve a sua actividade, uma vez que 
todas as acções não se dirigem unicamente a 
um quadro de associados reais ou potenciais, 
mas a um público muito mais vasto. Em causa 
deixa de estar tanto o interesse individual 
para se pensar numa lógica de comunidade; 
e é a pensar nesta, no seu bem-estar e, 
essencialmente, na sua sustentabilidade que 
este departamento tem encetado actividades 
cada vez mais ambiciosas e de maior impacto. 
Assim, torna-se oportuna a abertura de uma 
janela de análise mais aprofundada sobre o 
departamento, as suas actividades, os seus 
recursos, as suas parcerias, e acima de tudo…
os seus resultados!

:: INDICADORES DE ACTIVIDADE

A actividade de formação realizada pela AEPF 
tem como preocupação central conceber 
projectos formativos de elevada qualidade 
que permitam dar resposta às necessidades 
de formação, que se denotam no espaço 
regional da sua influência e, simultaneamente, 
desenvolver uma base de recursos humanos 
com competências e capacidades, para 
acompanhar eficazmente as mutações da 
envolvente económica e social.

As acções de formação têm como objectivo 
formar profissionais com competências 
transversais, mas também, sensibilizar os 
agentes de trabalho e os empresários, no 
sentido de permitir a emergência de práticas 
produtivas e comportamentos profissionais 
alternativos, em face das mutações já 
verificadas no contexto em que se desenvolve 
a sua actividade. 

No sentido de alcançar a qualidade desejada 
para a formação profissional, a AEPF concebeu 
uma estrutura formativa que pretende, 
por um lado, dar uma resposta atempada e 
adequada à evolução das necessidades, tendo 
sido estabelecidos critérios de planeamento, 
organização e avaliação da formação que 
asseguram um permanente contacto com 
entidades conhecedoras das necessidades 
de formação actuais e futuras. Por outro 
lado, as acções são organizadas em função 
de princípios que possibilitem uma efectiva 
aquisição das competências, garantindo a 
qualidade dos recursos humanos envolvidos 

nas situações de ensino/aprendizagem, e a 
existência de mecanismos de avaliação que 
permitam um reajustamento e uma melhoria 
constantes dos projectos formativos.

1. | AEPF COMO ENTIDADE PROMOTORA 
E EXECUTORA DE PEDIDOS DE 
FINANCIAMENTO

Neste âmbito, a AEPF desenvolveu a 
sua actuação apoiando-se nos seguintes 
projectos:

:: POEFDS – FORMAÇÃO PARA ACTIVOS 
EMPREGADOS 

Na sequência do protocolo estabelecido entre 
a AEPF e a Profisousa, Associação de Ensino 
Profissional do Vale do Sousa, foi aprovada, 
em Outubro do corrente ano, e no âmbito do 
III Quadro Comunitário, uma candidatura com 
20 acções de formação para indivíduos que, 
estando em Processo de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências 
para a obtenção da escolaridade ao nível do 
ensino básico, evidenciaram necessidades 
formativas nas áreas de Tecnologias de 
Informação e Comunicação, Matemática para 
a Vida e Linguagem e Comunicação.

::
Formação Contínua
Educação e Formação de Adultos | Educação e Formação

CRC – Centro de Recursos em Conhecimento

Estudos e Investigação | Recursos Didácticos

::

Sendo a “Educação e Formação de Adultos” 
uma outra aposta fundamental do CRC, foi 
realizado, no âmbito de uma candidatura 
aprovada, um estudo sobre o impacto do 
reconhecimento, validação e certificação 
de competências em adultos inscritos em 
Acções S@ber +, Cursos EFA e Centros de 
Reconhecimento Validação e Certificação de 
Competências que tenham sido promovidos 
por entidades do Vale do Sousa.

:: OPERAÇÃO NORTE – FORMAÇÃO PARA 
DESEMPREGADOS 

Educação e Formação de Adultos

PROJECTOS ESPECIAIS DE FORMAÇÃO

GAAE – Gestão de Áreas de Acolhimento 
Empresarial

Promovido pela Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira (AEPF) e financiado pela 
medida 2.5: Acções Integradas de Base 
Territorial – Empregabilidade, o Projecto 
GAAE – Gestão de Áreas de Acolhimento 
Empresarial integrou a realização de diversas 
iniciativas de formação:

1. | CURSO: FORMAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA À EQUIPA DE COORDENAÇÃO.

2. | PÓS-GRADUAÇÃO: 

Gestão de Parques Empresariais com o 
objectivo de qualificar, para a função de 
gestão global das ZAE, os gestores das Áreas 
de Acolhimento Empresarial, os técnicos das 
Autarquias e Comunidades Urbanas e os 
técnicos das Associações Empresariais.

3. | FORMAÇÃO-ACÇÃO: 

Melhoria da Competitividade Através de 
Ganhos em Produtividade na qual participaram 
16 empresas do Vale do Sousa e que, através 
de consultoria e formação, visou motivar os 
empresários para as questões das vantagens 
competitivas da relocalização em ZAE.

4. | FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO: 

Serviços de Apoio às Empresas; Gestão 
e Marketing de Exportações; Redes 
de Cooperação; Competitividade; 
Internacionalização; Gestão Empresarial e 
Competitividade no Vale do Sousa; Workshop 
final de demonstração e validação de 
resultados.
O desenvolvimento das diferentes acções 
de formação norteou-se pelo quadro comum 
dos grandes objectivos definidos para o 
Projecto GAAE, que assumiram a finalidade 
de dar sequência aos investimentos 
realizados na AIBT ao abrigo da Medida 2.4 
(complementaridade FEDER/FSE):
• “Contribuir para o reordenamento do tecido 
empresarial do Vale do Sousa;
• Promover a relocalização empresarial;
• Melhorar a competitividade das empresas 
do Vale do Sousa através do aumento da 
produtividade por efeito da localização em 
ZEA (Zonas de Acolhimento Empresarial).”

O processo de intervenção decorreu entre 
Maio de 2005 e Março de 2007. O quadro 
seguinte apresenta a formação decorrida 
durante o ano corrente.

Sintonia Ambiental Versus Dissonância 
Ambiental
O Projecto “Sintonia Ambiental vs Dissonância 
Ambiental”, coordenado pela AEPF, foi um dos 
mais ambiciosos projectos ligados à área do 
ambiente para o Vale do Sousa, e que decorreu 
de uma candidatura apresentada em 2005 à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-N).

Com este amplo programa de formação, a 
AEPF pretendeu virar a página na atitude 
colectiva desta região face à questão 
ambiental e ao desenvolvimento sustentável, 
possibilitando desta forma o acesso facilitado 
ao conhecimento, de forma a melhorar a 
capacidade concorrencial das empresas e 
o seu compromisso com a compatibilidade 
ambiental pretendida para a região.

Este projecto de formação integrou a 
realização de diversas iniciativas de formação: 
acções de sensibilização, formação-acção, uma 
especialização de licenciados desempregados, 
seminários e um workshop. 
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O presente relatório procura mostrar a 
actividade desenvolvida pelo Departamento 
de Formação Profissional durante o ano de 
2007. Traduz a actividade do Departamento 
na Promoção e Organização de acções de 
formação, mas também outras iniciativas 
direccionadas para a Qualificação de Pessoas 
e do Território do Vale do Sousa. 

:: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

A AEPF enquanto uma realidade de referência 
no presente e enquadradora de um elevado 
potencial para o futuro, tem vindo cada 
vez mais a reinterpretar o seu papel na 
sociedade.
É essencialmente nestes moldes que o DFP 
desenvolve a sua actividade, uma vez que 
todas as acções não se dirigem unicamente a 
um quadro de associados reais ou potenciais, 
mas a um público muito mais vasto. Em causa 
deixa de estar tanto o interesse individual 
para se pensar numa lógica de comunidade; 
e é a pensar nesta, no seu bem-estar e, 
essencialmente, na sua sustentabilidade que 
este departamento tem encetado actividades 
cada vez mais ambiciosas e de maior impacto. 
Assim, torna-se oportuna a abertura de uma 
janela de análise mais aprofundada sobre o 
departamento, as suas actividades, os seus 
recursos, as suas parcerias, e acima de tudo…
os seus resultados!

:: INDICADORES DE ACTIVIDADE

A actividade de formação realizada pela AEPF 
tem como preocupação central conceber 
projectos formativos de elevada qualidade 
que permitam dar resposta às necessidades 
de formação, que se denotam no espaço 
regional da sua influência e, simultaneamente, 
desenvolver uma base de recursos humanos 
com competências e capacidades, para 
acompanhar eficazmente as mutações da 
envolvente económica e social.

As acções de formação têm como objectivo 
formar profissionais com competências 
transversais, mas também, sensibilizar os 
agentes de trabalho e os empresários, no 
sentido de permitir a emergência de práticas 
produtivas e comportamentos profissionais 
alternativos, em face das mutações já 
verificadas no contexto em que se desenvolve 
a sua actividade. 

No sentido de alcançar a qualidade desejada 
para a formação profissional, a AEPF concebeu 
uma estrutura formativa que pretende, 
por um lado, dar uma resposta atempada e 
adequada à evolução das necessidades, tendo 
sido estabelecidos critérios de planeamento, 
organização e avaliação da formação que 
asseguram um permanente contacto com 
entidades conhecedoras das necessidades 
de formação actuais e futuras. Por outro 
lado, as acções são organizadas em função 
de princípios que possibilitem uma efectiva 
aquisição das competências, garantindo a 
qualidade dos recursos humanos envolvidos 

nas situações de ensino/aprendizagem, e a 
existência de mecanismos de avaliação que 
permitam um reajustamento e uma melhoria 
constantes dos projectos formativos.

1. | AEPF COMO ENTIDADE PROMOTORA 
E EXECUTORA DE PEDIDOS DE 
FINANCIAMENTO

Neste âmbito, a AEPF desenvolveu a 
sua actuação apoiando-se nos seguintes 
projectos:

:: POEFDS – FORMAÇÃO PARA ACTIVOS 
EMPREGADOS 

Na sequência do protocolo estabelecido entre 
a AEPF e a Profisousa, Associação de Ensino 
Profissional do Vale do Sousa, foi aprovada, 
em Outubro do corrente ano, e no âmbito do 
III Quadro Comunitário, uma candidatura com 
20 acções de formação para indivíduos que, 
estando em Processo de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências 
para a obtenção da escolaridade ao nível do 
ensino básico, evidenciaram necessidades 
formativas nas áreas de Tecnologias de 
Informação e Comunicação, Matemática para 
a Vida e Linguagem e Comunicação.

::
Formação Contínua
Educação e Formação de Adultos | Educação e Formação

CRC – Centro de Recursos em Conhecimento

Estudos e Investigação | Recursos Didácticos

::

Sendo a “Educação e Formação de Adultos” 
uma outra aposta fundamental do CRC, foi 
realizado, no âmbito de uma candidatura 
aprovada, um estudo sobre o impacto do 
reconhecimento, validação e certificação 
de competências em adultos inscritos em 
Acções S@ber +, Cursos EFA e Centros de 
Reconhecimento Validação e Certificação de 
Competências que tenham sido promovidos 
por entidades do Vale do Sousa.

:: OPERAÇÃO NORTE – FORMAÇÃO PARA 
DESEMPREGADOS 

Educação e Formação de Adultos

PROJECTOS ESPECIAIS DE FORMAÇÃO

GAAE – Gestão de Áreas de Acolhimento 
Empresarial

Promovido pela Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira (AEPF) e financiado pela 
medida 2.5: Acções Integradas de Base 
Territorial – Empregabilidade, o Projecto 
GAAE – Gestão de Áreas de Acolhimento 
Empresarial integrou a realização de diversas 
iniciativas de formação:

1. | CURSO: FORMAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA À EQUIPA DE COORDENAÇÃO.

2. | PÓS-GRADUAÇÃO: 

Gestão de Parques Empresariais com o 
objectivo de qualificar, para a função de 
gestão global das ZAE, os gestores das Áreas 
de Acolhimento Empresarial, os técnicos das 
Autarquias e Comunidades Urbanas e os 
técnicos das Associações Empresariais.

3. | FORMAÇÃO-ACÇÃO: 

Melhoria da Competitividade Através de 
Ganhos em Produtividade na qual participaram 
16 empresas do Vale do Sousa e que, através 
de consultoria e formação, visou motivar os 
empresários para as questões das vantagens 
competitivas da relocalização em ZAE.

4. | FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO: 

Serviços de Apoio às Empresas; Gestão 
e Marketing de Exportações; Redes 
de Cooperação; Competitividade; 
Internacionalização; Gestão Empresarial e 
Competitividade no Vale do Sousa; Workshop 
final de demonstração e validação de 
resultados.
O desenvolvimento das diferentes acções 
de formação norteou-se pelo quadro comum 
dos grandes objectivos definidos para o 
Projecto GAAE, que assumiram a finalidade 
de dar sequência aos investimentos 
realizados na AIBT ao abrigo da Medida 2.4 
(complementaridade FEDER/FSE):
• “Contribuir para o reordenamento do tecido 
empresarial do Vale do Sousa;
• Promover a relocalização empresarial;
• Melhorar a competitividade das empresas 
do Vale do Sousa através do aumento da 
produtividade por efeito da localização em 
ZEA (Zonas de Acolhimento Empresarial).”

O processo de intervenção decorreu entre 
Maio de 2005 e Março de 2007. O quadro 
seguinte apresenta a formação decorrida 
durante o ano corrente.

Sintonia Ambiental Versus Dissonância 
Ambiental
O Projecto “Sintonia Ambiental vs Dissonância 
Ambiental”, coordenado pela AEPF, foi um dos 
mais ambiciosos projectos ligados à área do 
ambiente para o Vale do Sousa, e que decorreu 
de uma candidatura apresentada em 2005 à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-N).

Com este amplo programa de formação, a 
AEPF pretendeu virar a página na atitude 
colectiva desta região face à questão 
ambiental e ao desenvolvimento sustentável, 
possibilitando desta forma o acesso facilitado 
ao conhecimento, de forma a melhorar a 
capacidade concorrencial das empresas e 
o seu compromisso com a compatibilidade 
ambiental pretendida para a região.

Este projecto de formação integrou a 
realização de diversas iniciativas de formação: 
acções de sensibilização, formação-acção, uma 
especialização de licenciados desempregados, 
seminários e um workshop. 

5. | A AEPF COMO ENTIDADE PRESTADORA 
DE SERVIÇOS A TERCEIROS

Com vista a incrementar a oferta de 
formação co-financiada no concelho de Paços 
de Ferreira, foram celebrados parcerias/
contratos de prestação de serviços com as 
seguintes entidades: Educação e Formação 
de Adultos

BVPF – Bombeiros Voluntários de Paços de 
Ferreira

O Departamento de Formação Profissional 
da AEPF, no âmbito de uma parceria que 
estabeleceu com os BVPF foi responsável 
pela execução e acompanhamento de três 
acções de formação, integradas no seu plano 
de formação. As acções abordam questões 
relacionadas com o desenvolvimento pessoal e 
relacional dos bombeiros (Gestão de Conflitos, 
Liderança e Comunicação e Relacionamento 
Interpessoal).

3. | AEPF COMO ENTIDADE PROMOTORA 
E EXECUTORA DE FORMAÇÃO NÃO 
FINANCIADA 

No âmbito da formação não financiada foram 
executados um curso de Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores e outro de Informática 
Iniciação. Encontra-se actualmente em 
execução outra acção de Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores.

AEPF Emprego – UNIVA (Unidade de Inserção 
na Vida Activa) 

A AEPF Emprego é um serviço de apoio 
que promove a integração ou reintegração 
profissional, em articulação com o Centro 
de Emprego, e que se encontra a funcionar 
na AEPF desde 2005. Até ao momento, e 
referente ao ano de 2007, a AEPF Emprego 
registou resultados acima dos esperados.

::
DFP
um 
serviço
notávél
em 2007

“A formação implica persistência e um constante cuidado com a actualização científica e pedagógica

e valorização dos Recursos Humanos.”

::
departamento de formação profissional (paulo dinis)

::

sandra rodrigues | alexandra sousa | elisabete carneiro | paulo dinis | ana cristina | alice costa
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::

QUADRO DE 

REFERÊNCIA 

ESTRATÉGICO 

NACIONAL

2007/2013.

uma breve

apresentação

:: Observatório do QCA III

O presente documento consubstancia 
a proposta de Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN) que constitui o 
enquadramento para a aplicação da política 
comunitária de coesão económica e social em 
Portugal no período 2007-2013.

Tributário das orientações políticas definidas 
pelo Governo e tomando em consideração as 
orientações estratégicas e as determinações 
regulamentares comunitárias, a respectiva 
elaboração foi coordenada pelo Grupo de 
Trabalho QREN e beneficiou dos resultados de 
um significativo processo de interacção com 
representantes ministeriais e regionais (que 
prosseguirá com vista ao estabelecimento 
dos Programas Operacionais), de inúmeras 
reuniões com responsáveis e protagonistas 
públicos e privados do processo de 
desenvolvimento nacional e, bem assim, 
dos relevantes estudos de enquadramento 
e de preparação do próximo período de 
programação da intervenção estrutural 
comunitária (designadamente os realizados 
por iniciativa do Observatório do QCA II, com 
o apoio da Comissão de Gestão do QCA II).

Importa consequentemente assinalar que a 
concepção, a elaboração e a implementação 
do QREN exigem uma forte concentração 
e articulação de esforços por parte do 
Estado, dos Parceiros Económicos, Sociais e 
Institucionais e da Sociedade Civil.
O reforço desta articulação e a mobilização 
mais intensa e eficaz dos serviços públicos 
responsáveis pela gestão das intervenções 
estruturais, dos beneficiários e dos 
destinatários finais dessas intervenções 
são apostas nucleares para a eficácia da 
concretização dos objectivos propostos neste 
QREN.

O processo de elaboração do QREN foi 
marcado por uma primeira fase de reflexão 
prospectiva que, subordinada à convicção 
de que a identificação das necessárias e 
desejáveis trajectórias de desenvolvimento 
de Portugal requer a mobilização das

competências disponíveis e a divulgação e 
debate públicos.

Os esforços de mobilização e participação 
dos actores mais relevantes incorporaram 
naturalmente no processo de elaboração do 
QREN desde o seu momento inicial, tendo 
sido criado um dispositivo institucional de 
natureza interministerial e interregional de 
envolvimento e para acompanhamento da 
respectiva preparação, bem como da relativa 
aos Programas Operacionais.
Salienta-se, ao longo das várias fases do 
processo de elaboração do QREN e dos PO, a 
participação activa da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, cujo empenhamento 
na definição da arquitectura do futuro período 
de programação, estabelecida na Resolução de 
Conselho de Ministros nº25/2006, contribuiu 
de forma muito expressiva para o processo de 
programação.

Destaca-se necessariamente, por outro lado, 
o envolvimento e a audição do Parlamento, 
tendo o projecto de QREN sido objecto de 
análise e discussão com os Deputados da 
Assembleia da República, designadamente em 
sede de Comissão Especializada Permanente 
com competências nesta matéria.

O QREN beneficiou igualmente de um 
diálogo de grande proximidade com o 
Conselho Económico e Social (CES), órgão 
de grande relevância enquanto sede de 
exercício efectivo da parceria económica, 
social e institucional, dotado de competências 
privilegiadas de consulta e concertação no 
domínio das políticas de desenvolvimento 
económico, social e territorial. No mesmo 
contexto, a elaboração do QREN foi tributária 
da apreciação realizada em sede de Comissão 
Permanente de Concertação Social.

A finalização do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional procurou, 
consequentemente, integrar os múltiplos 
contributos dos diversos actores 
referenciados. Estas referências não esgotam 
todavia a elencagem das acções de debate, de 
participação e de interacção concretizadas

– seja porque envolveram muitas outras 
entidades e instituições (designadamente no 
contexto das complementaridades também 
neste domínio desenvolvidas com o Programa 
Nacional de Acção para o Crescimento e 
Emprego e, bem assim, das realizadas por 
iniciativa das Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional, dos Conselhos 
Regionais e das Associações Empresariais), 
seja porque o processo de participação da 
Sociedade Civil é dinâmico e continuará a ser 
prosseguido durante o debate público dos 
Programas Operacionais.

:: Sumário Executivo 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional 
assume como grande desígnio estratégico 
a qualificação dos portugueses e das 
portuguesas, valorizando o conhecimento, a 
ciência, a tecnologia e a inovação, bem como a 
promoção de níveis elevados e sustentados de 
desenvolvimento económico e sócio-cultural 
e de qualificação territorial, num quadro de 
valorização da igualdade de oportunidades 
e, bem assim, do aumento da eficiência e 
qualidade das instituições públicas.
A prossecução deste grande desígnio 
estratégico, indispensável para assegurar 
a superação dos mais significativos 
constrangimentos à consolidação de uma 
dinâmica sustentada de sucesso no processo 
de desenvolvimento económico, social e 
territorial de Portugal, é assegurada pela 
concretização, com o apoio dos Fundos 
Estruturais e do Fundo de Coesão, por todos 
os Programas Operacionais, no período 2007-
2013, de três grandes Agendas Temáticas:
- Agenda para o Potencial Humano, que 
congrega o conjunto das intervenções visando 
a promoção das qualificações escolares e 
profissionais dos portugueses e a promoção 
do emprego e da inclusão social, bem como as 
condições para a valorização da igualdade de 
género e da cidadania plena.
A Agenda para o Potencial Humano integra, 
enquanto principais dimensões de intervenção: 
Qualificação Inicial, Adaptabilidade e 
Aprendizagem ao Longo da Vida, Gestão 
e Aperfeiçoamento Profissional, Formação 

::

QREN_

2007/2013
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Avançada para a Competitividade, Apoio ao 
Empreendedorismo e à Transição para a Vida 
Activa, Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento 
Social, Promoção da Igualdade de Género.

- Agenda para os Factores de Competitividade, 
que abrange as intervenções que visam 
estimular a qualificação do tecido 
produtivo, por via da inovação, do 
desenvolvimento tecnológico e do estímulo 
do empreendedorismo, bem como da melhoria 
das diversas componentes da envolvente da 
actividade empresarial, com relevo para a 
redução dos custos públicos de contexto.

A Agenda para os Factores de Competitividade 
compreende, como principais vectores 
de intervenção, Estímulos à Produção do 
Conhecimento e Desenvolvimento Tecnológico, 
Incentivos à Inovação e Renovação do Modelo 
Empresarial e do Padrão de
Especialização, Instrumentos de Engenharia 
Financeira para o Financiamento e Partilha 
de Risco na Inovação, Intervenções 
Integradas para a Redução dos Custos 
Públicos de Contexto, Acções Colectivas de 
Desenvolvimento Empresarial, Estímulos 
ao Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação, Redes e Infra-estruturas de 
Apoio à Competitividade Regional e Acções 
Integradas de Valorização Económica dos 
Territórios menos Competitivos.

- Agenda para a Valorização do Território 
que, visando dotar o país e as suas regiões 
e sub-regiões de melhores condições de 
atractividade para o investimento produtivo 
e de condições de vida para as populações, 
abrange as intervenções de natureza
infra-estrutural e de dotação de equipamentos 
essenciais à qualificação dos territórios e 
ao reforço da coesão económica, social e 
territorial.
A Agenda para a Valorização do Território acolhe 
como principais domínios de intervenção: 
Reforço da Conectividade Internacional, das 
Acessibilidades e da Mobilidade, Protecção e 
Valorização do Ambiente, Política de Cidades 
e Redes, Infra-estruturas e Equipamentos 

para a Coesão Territorial e Social.

A concretização destas três Agendas 
Temáticas é operacionalizada, no respeito 
pelos princípios orientadores da concentração, 
da selectividade, da viabilidade económica 
e sustentabilidade financeira, da coesão 
e valorização territoriais e da gestão e 
monitorização estratégica, pelos seguintes 
Programas Operacionais:
- Programas Operacionais Temáticos Potencial 
Humano, Factores de Competitividade e 
Valorização do Território, co-financiados 
respectivamente pelo Fundo Social Europeu, 
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional e pelo FEDER e Fundo de Coesão.

- Programas Operacionais Regionais do 
Continente - Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e 
Algarve - co-financiados pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional.
- Programas Operacionais das Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira, 
co-financiados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e pelo Fundo 
Social Europeu.

- Programas Operacionais de Cooperação 
Territorial – Transfronteiriça (Portugal 
– Espanha e Bacia do Mediterrâneo), 
Transnacional (Espaço Atlântico, Sudoeste 
Europeu, Mediterrâneo e Madeira – Açores 
– Canárias), Inter-regional e de Redes de 
Cooperação Inter-regional, co-financiados 
pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional.
- Programas Operacionais de Assistência 
Técnica, co-financiados pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional e pelo Fundo 
Social Europeu.
Em coerência com as prioridades estratégicas 
e operacionais, a execução do QREN e 
dos respectivos Programas Operacionais é 
viabilizada pela mobilização de significativos 
recursos comunitários – cerca de 21,5 
mil milhões de Euros, que assegurarão a 
concretização de investimentos na economia, 
na sociedade e no território nacionais da ordem 
dos 44 mil milhões de Euros -, cuja utilização 

respeitará três orientações principais:
- Reforço das dotações destinadas à 
Qualificação dos Recursos Humanos, passando 
o FSE a representar cerca de 37% do conjunto 
dos Fundos Estruturais no Continente (cerca 
de 35,3% dos Fundos Estruturais atribuídos 
a Portugal), aumentando em 10 pontos 
percentuais a sua posição relativa face ao 
QCA II – correspondentes a um montante 
superior a 6 mil milhões de Euros.
- Reforço dos financiamentos dirigidos à 
Promoção do Crescimento Sustentado da 
Economia Portuguesa, que recebe uma 
dotação superior a 5,5 mil milhões de 
Euros, envolvendo o PO Temático Factores 
de Competitividade e os PO Regionais; as 
correspondentes intervenções, co-financiadas 
pelo FEDER, passam a representar cerca de 
66% deste Fundo Estrutural (aumentando 12 
pontos percentuais face a valores equivalentes 
no QCA II).
- Reforço da relevância financeira dos 
Programas Operacionais Regionais do 
Continente, exclusivamente co-financiados 
pelo FEDER, que passam a representar 55% 
do total de FEDER a mobilizar no Continente 
(aumentando em 9 pontos percentuais a 
sua importância relativa face aos valores 
equivalentes no QCA II), assinalando-se que 
a dotação financeira dos PO Regionais das 
regiões Convergência do Continente (Norte, 
Centro e Alentejo) aumentará 10% em termos 
reais face ao valor equivalente do QCA II.

A governação do QREN, cuja eficácia é 
indispensável para assegurar a prossecução 
eficiente das prioridades estratégicas e 
operacionais estabelecidas, tem por base a 
seguinte estrutura orgânica: 
- Um órgão de direcção política – a Comissão 
Ministerial de Coordenação do QREN;
- Um órgão técnico responsável pela respectiva 
coordenação e monitorização estratégica;
- Dois órgãos técnicos de coordenação e 
monitorização financeira do Fundo de Coesão 
e dos Fundos Estruturais (FSE e FEDER) que, 
com a Inspecção-Geral de Finanças, exercem 
também responsabilidades de controlo e 
auditoria.
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:: ficha técnica :: revista capital do móvel

:: propriedade:

associação empresarial de paços de ferreira

:: director:

josé ribeiro

:: criação:

gabinete de comunicação e imagem da aepf

:: jornalista:

luis branco barros (gabinete de comunicação e imagem da aepf)

:: design gráfico:

carlos sant’ana (gabinete de comunicação e imagem da aepf)

:: produção:

gráfica de paredes

:: tiragem:

3.000 exemplares

:: distribuição:

gratuita aos associados

:: periodicidade:

quadrimestral

:: ano:

2008

:: número:

33

:: período:

janeiro/abril

:: contactos

geral:

associação empresarial de paços de ferreira

rua da associação empresarial, 167 | carvalhosa

4591-909 paços de ferreira

t. +351 255 862 114/6

f. +351  255 862 115

@. aepf@capitaldomovel.pt

www.aepf.pt | www.capitaldomovel.pt

gabinete de comunicação e imagem:

t. +351 255 862 114/6

f. +351  255 862 115

imprensa@capitaldomovel.pt
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da 
Indústria 
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APRESENTADO NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE MOBILIÁRIO
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A cidade do Porto acolheu, no início de 
Dezembro, o I Congresso Internacional 
do Mobiliário, um evento promovido pela 
Associação Portuguesa das Indústrias de 
Mobiliário e Afins (APIM) em parceria, entre 
outros, com a Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira (AEPF).

Ao longo de quatro dias foram discutidos 
alguns dos temas mais importantes para o 
sector, com a presença de alguns dos nomes 
mais sonantes da actualidade em várias áreas 
relevantes para a indústria do mobiliário. 

Na sessão de inauguração, o vice-presidente 
da AEPF, Carlos Lino Tavares, congratulou-
se “com a realização do primeiro Congresso 
Internacional do Mobiliário, uma iniciativa da 
APIMA”, considerando ser esta uma iniciativa 
que “vai contribuir para engrandecer uma das 
mais importantes actividades económicas do 
país”. Na sua opinião, “o sector do mobiliário 
atravessa um momento único no seu historial”, 
no qual “nem as características inerentes à 
indústria nacional, nomeadamente a estrutura 
familiar que prevalece na maioria das empresas 
e a sua reduzida dimensão, nem a crise que 
vem afectando Portugal impediram que, nos 
últimos anos, se assista a um gradual aumento 
das exportações do sector do mobiliário”. As 
razões, para Carlos Lino Tavares, prendem-
se com os empresário que “souberam-se 
adaptar, modernizar e afirmar num mercado 
cada vez mais competitivo e global, jogando 
com as regras das grandes multinacionais 
mas com a agilidade própria das pequenas 
organizações”, ao mesmo tempo que “nunca o 
sector associativo deteve tanto conhecimento 
e potencial humano como hoje”.

Lembrando que a AEPF tem “contribuído para 
a afirmação do sector do mobiliário interna e 
externamente, por intermédio da promoção 
da marca Capital do Móvel, actualmente 
sinónimo de qualidade e design, quer em 
Portugal, quer nos outros mercados onde 
actua”, o vice-presidente afirmou ter a recente 
feira realizada na Galiza demonstrado “a 
capacidade organizativa” da instituição “mas, 
acima de tudo, a confiança que os empresários 
depositam na sua associação e a capacidade 
mobilizadora das empresas da região”.

Referindo-se ao Centro de Excelência da 
Indústria de Mobiliário de Portugal, em 
criação numa parceria entre as associações 
empresariais e as Câmaras Municipais de 
Paços de Ferreira e Paredes, a associação 
sectorial APIMA e o IAPMEI, Carlos Lino 
Tavares destacou o papel deste organismo que 
“vai permitir um crescimento mais sustentado 
da indústria do mobiliário português, assente 
em critérios rigorosos de qualidade e design, 
na qual estão definidos objectivos exigentes 
mas exequíveis”. Na opinião do vice-
presidente, “o contributo de todos permitirá, 
sem dúvida, encontrar o melhor caminho e a 
estratégia mais adequada, num processo de 
extrema importância para o incremento da 

competitividade e aperfeiçoamento de um 
dos mais relevantes sectores da economia 
nacional”.

::
CRIAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA 

DA INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE 

PORTUGAL

O estado da indústria portuguesa de 
mobiliário, as características das empresas 
(principalmente de cariz familiar e com falta 
de formação de quadros), as exigências 
do mercado e as dificuldades do sector 
impõem a necessidade de se criar o Centro 
de Excelência da Indústria de Mobiliário de 
Portugal (CEIMP), com o intuito de lançar o 
sector na economia nacional. 

De modo a fomentar e desenvolver a 
inovação tecnológica, o design, a formação 
e a informação de mercados, o Centro 
de Excelência desenvolve-se em quatro 
vertentes. Primeiramente, através da criação 
de um centro tecnológico, em Paredes, com 
novos processos de fabrico. Através de 
parcerias com universidades, a engenharia 
da profissão é desenvolvida e as instituições 
têm a oportunidade de lançar e comercializar 
projectos.

Em Paços de Ferreira vai ser criado um centro 
avançado de design para possibilitar que 
esteja disponível no ensino uma formação 
superior especializada na área do design e, 
simultaneamente, uma articulação com o 
trabalho realizado nas madeiras.

A formação profissional será ainda 
incrementada através da criação de protocolos 
entre as várias instituições do país e uma 
articulação das acções de formação. 

Tudo o que nasce do centro de tecnológico 
e do ensino superior (formação tecnológica 
e design) será aproveitado pelo CEIMP. 
Conjuntamente, toda a informação sobre 
o mercado da indústria móvel – o mercado 
externo, nacional e o consumidor – vai ser 
compilada. Assim sendo, toda a informação 
estatística será disponibilizada para a 
formação e internacionalização.

O projecto surge da iniciativa do Ministro da 
Economia (Instituto de Apoio às Pequenas 
e Médias Empresas e à Inovação - IAPMEI) 
e resulta do acordo entre seis parceiros: a 
APIMA, a Associação Empresarial de Paredes 
(AEP), a Associação Empresarial de Paços 
de Ferreira (AEPF), as Câmaras de Paredes e 
Paços de Ferreira e o IAPMEI.

A par da criação do CEIMP, será ainda criado 
um Grupo de Alto Nível para o sector (GAN). 
A partir deste, o IAPMEI reunirá todas as 
pessoas importantes no sector para que 
revelem estratégias para o futuro da indústria. 
O IAPMEI será a única entidade a recolher a 
informação.

porto :: dezembro :: 2007
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O relatório final do estudo de implementação do 
Centro Tecnológico do Mobiliário, projecto que 
integra a Academia Internacional do Mobiliário, 
foi apresentado a 19 de Outubro, nas instalações 
do ex-CTIMM, em Paredes, com a presença dos 
autarcas de Paços de Ferreira e Paredes, e de 
representantes dos restantes parceiros naquele 
projecto patrocinado pelo Governo.

Para Pedro Pinto tratou-se de “um dia 
importante” para o sector do mobiliário, por se 
chegar a “um novo ponto de partida” para esta 
estrutura fundamental para o desenvolvimento 
da indústria. Lembrando ser a Academia um 
“trabalho de cooperação entre autarquias e 
associações empresariais”, Pedro Pinto afirmou 
ser esta estrutura parte integrante e essencial 
nesse projecto. Também Celso Ferreira recordou 

o “processo turbulento da falência do CTIMM”, 
considerando estar-se perante “o dia zero de 
uma nova fase”.

Na apresentação do estudo, efectuado pela INI-
GraphicsNet Stiftung, da Alemanha, Wolfgang 
Kniejski principiou por dar conta da metodologia 
empregue, referindo-se ao benchmarking que 
foi efectuado em vários países europeus, na 
procura das “melhores práticas” nesta área. 
Enumerou, de seguida, as características 
das empresas portuguesas deste sector e 
nos princípios aconselháveis de futuro. As 
empresas portuguesas deverão procurar ser 
trade-setters, ou seja, determinar o caminho a 
seguir pelo mercado, principalmente através 
do aproveitamento da globalização em seu 
benefício. 

As empresas terão de apostar no mercado 
mundial por intermédio do Centro Tecnológico. 
Nesse sentido, o estudo indica que os serviços 
a prestar por esta estrutura deverão ser 
orientados para o mercado, situando-se entre 
as universidades e as empresas, recorrendo 
ao investimento académico na Investigação e 
Desenvolvimento para o aplicar, de forma mais 
económica, nas empresas. Por outro lado, o 
estudo não recomenda grandes investimentos 
nesta área de I&D. “Façam outsourcing, falem 
com os professores”, afirmou Wolfgang Kniejski, 
lembrando que existem várias universidades e 
pólos tecnológicos com trabalho muito relevante 
neste sentido.

Para reforçar a interligação entre as universidades 
e as empresas, o estudo recomenda, ainda, 

que os estudantes possam integrar as PME, 
permitindo às primeiras ter um conhecimento 
mais profundo do mercado e trabalhar para 
resolver alguns dos seus problemas. Além 
disso, os estágios dos estudantes deverão 
acontecer não só em território nacional como no 
estrangeiro, para permitir uma maior e mais rica 
troca de experiências.

Kniejski sugeriu, de igual forma, como ocorre 
na Finlândia, que os responsáveis pelo futuro 
Centro Tecnológico realizem pequenos-almoços 
com empresários, para se aperceberem dos 
problemas e das necessidades do mercado.

As principais conclusões

O estudo indica que o Centro Tecnológico do 

Mobiliário deve contribuir para a afirmação do 
Norte de Portugal enquanto área específica 
na Europa da indústria. Os serviços a prestar 
deverão ser estruturados de acordo com as 
diferentes linhas de negócio e o trabalho em 
rede regional, nacional e internacional é a chave 
do sucesso do projecto.

Para os autores, as PME estão, muitas vezes, 
demasiado envolvidas com os seus próprios 
projectos que se isolam. O Centro Tecnológico 
poderá ser uma forma de manterem o contacto 
umas com as outras, permutar experiências 
e permitir o acesso em cooperação que 
permita sinergias. Por outro lado, os custos de 
recrutamento de especialistas em Marketing 
ou Relações Públicas experientes é quase 
proibitivo, daí que o Centro poderá prestar 

algum apoio nestas áreas. Esta instituição 
poderá, ainda, prestar o serviço de concepção de 
páginas de Internet que apresentem os produtos 
e permitam a venda online. A instalação da IKEA 
na região, em Paços de Ferreira e Matosinhos, 
nomeadamente, constitui, entre outras, uma 
oportunidade para as empresas do sector. 
O estudo indica que existe uma potencial 
hipótese se colaboração com grandes agentes 
económicos, quer através de parcerias na área 
do design quer no desenvolvimento de produtos 
de alta tecnologia.

Finalmente, a equipa que liderou este estudo 
aconselha à cooperação com as universidades, 
já que o mercado possui instituições com 
capacidade para desenvolver tecnologias 
inovadoras em várias áreas de negócio.

ESTUDO 
APONTA 

CAMINHOS 
PARA O FUTURO

CENTRO 
TECNOLÓGICO 

DO MOBILIÁRIO 
::

O estudo indica que o Centro Tecnológico do Mobiliário deve contribuir para a 

afirmação do Norte de Portugal enquanto área específica na Europa da indústria. Os 

serviços a prestar deverão ser estruturados de acordo com as diferentes linhas de 

negócio e o trabalho em rede regional, nacional e internacional é a chave do sucesso 

do projecto.

Estudo 
aponta caminhos 
para o futuro
Centro Tecnológico 
do Mobiliário  

::
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM (LBB)

::
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O relatório final do estudo de implementação do 
Centro Tecnológico do Mobiliário, projecto que 
integra a Academia Internacional do Mobiliário, 
foi apresentado a 19 de Outubro, nas instalações 
do ex-CTIMM, em Paredes, com a presença dos 
autarcas de Paços de Ferreira e Paredes, e de 
representantes dos restantes parceiros naquele 
projecto patrocinado pelo Governo.

Para Pedro Pinto tratou-se de “um dia 
importante” para o sector do mobiliário, por se 
chegar a “um novo ponto de partida” para esta 
estrutura fundamental para o desenvolvimento 
da indústria. Lembrando ser a Academia um 
“trabalho de cooperação entre autarquias e 
associações empresariais”, Pedro Pinto afirmou 
ser esta estrutura parte integrante e essencial 
nesse projecto. Também Celso Ferreira recordou 

o “processo turbulento da falência do CTIMM”, 
considerando estar-se perante “o dia zero de 
uma nova fase”.

Na apresentação do estudo, efectuado pela INI-
GraphicsNet Stiftung, da Alemanha, Wolfgang 
Kniejski principiou por dar conta da metodologia 
empregue, referindo-se ao benchmarking que 
foi efectuado em vários países europeus, na 
procura das “melhores práticas” nesta área. 
Enumerou, de seguida, as características 
das empresas portuguesas deste sector e 
nos princípios aconselháveis de futuro. As 
empresas portuguesas deverão procurar ser 
trade-setters, ou seja, determinar o caminho a 
seguir pelo mercado, principalmente através 
do aproveitamento da globalização em seu 
benefício. 

As empresas terão de apostar no mercado 
mundial por intermédio do Centro Tecnológico. 
Nesse sentido, o estudo indica que os serviços 
a prestar por esta estrutura deverão ser 
orientados para o mercado, situando-se entre 
as universidades e as empresas, recorrendo 
ao investimento académico na Investigação e 
Desenvolvimento para o aplicar, de forma mais 
económica, nas empresas. Por outro lado, o 
estudo não recomenda grandes investimentos 
nesta área de I&D. “Façam outsourcing, falem 
com os professores”, afirmou Wolfgang Kniejski, 
lembrando que existem várias universidades e 
pólos tecnológicos com trabalho muito relevante 
neste sentido.

Para reforçar a interligação entre as universidades 
e as empresas, o estudo recomenda, ainda, 

que os estudantes possam integrar as PME, 
permitindo às primeiras ter um conhecimento 
mais profundo do mercado e trabalhar para 
resolver alguns dos seus problemas. Além 
disso, os estágios dos estudantes deverão 
acontecer não só em território nacional como no 
estrangeiro, para permitir uma maior e mais rica 
troca de experiências.

Kniejski sugeriu, de igual forma, como ocorre 
na Finlândia, que os responsáveis pelo futuro 
Centro Tecnológico realizem pequenos-almoços 
com empresários, para se aperceberem dos 
problemas e das necessidades do mercado.

As principais conclusões

O estudo indica que o Centro Tecnológico do 

Mobiliário deve contribuir para a afirmação do 
Norte de Portugal enquanto área específica 
na Europa da indústria. Os serviços a prestar 
deverão ser estruturados de acordo com as 
diferentes linhas de negócio e o trabalho em 
rede regional, nacional e internacional é a chave 
do sucesso do projecto.

Para os autores, as PME estão, muitas vezes, 
demasiado envolvidas com os seus próprios 
projectos que se isolam. O Centro Tecnológico 
poderá ser uma forma de manterem o contacto 
umas com as outras, permutar experiências 
e permitir o acesso em cooperação que 
permita sinergias. Por outro lado, os custos de 
recrutamento de especialistas em Marketing 
ou Relações Públicas experientes é quase 
proibitivo, daí que o Centro poderá prestar 

algum apoio nestas áreas. Esta instituição 
poderá, ainda, prestar o serviço de concepção de 
páginas de Internet que apresentem os produtos 
e permitam a venda online. A instalação da IKEA 
na região, em Paços de Ferreira e Matosinhos, 
nomeadamente, constitui, entre outras, uma 
oportunidade para as empresas do sector. 
O estudo indica que existe uma potencial 
hipótese se colaboração com grandes agentes 
económicos, quer através de parcerias na área 
do design quer no desenvolvimento de produtos 
de alta tecnologia.

Finalmente, a equipa que liderou este estudo 
aconselha à cooperação com as universidades, 
já que o mercado possui instituições com 
capacidade para desenvolver tecnologias 
inovadoras em várias áreas de negócio.

ESTUDO 
APONTA 

CAMINHOS 
PARA O FUTURO

CENTRO 
TECNOLÓGICO 

DO MOBILIÁRIO 
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Sector do mobiliário 
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O dinamismo dos empresários e das 

associações recebeu elogios do Governo 

aquando da inauguração da 29ª Capital 

do Móvel, em Paços de Ferreira

A maior mostra de mobiliário de Portugal 
realizou-se durante dez dias de Agosto e 
alcançou níveis elevados de visitantes e de 
vendas, considerando o mau tempo que se 
fez abater sobre Paços de Ferreira e outras 
distracções. Numa organização da Associação 
Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF) 
a 29ª Capital do Móvel apresentou mais de 
400 marcas de mobiliário em exposição, nos 
20.000 metros quadrados do Pavilhão de 
Exposições deste concelho.

O secretário de Estado Adjunto da Indústria 
e da Inovação, que esteve presente na 
inauguração deste certame, mostrou-se 
muito satisfeito com a evolução registada nos 

últimos anos no sector do mobiliário. Segundo 
António Castro Guerra, “em economia nada 
acontece por acaso”, destacando a dinâmica 
que se verificou nas empresas e, sobretudo, 
nas associações e instituições. Dos 472 
projectos apresentados no âmbito do PEDIP II 
e no programa Prime a maioria eram da região 
Norte, referiu o governante que enalteceu o 
papel dos agentes locais, nomeadamente as 
câmaras municipais e as associações.

Relativamente à Academia Internacional 
do Mobiliário, projecto que envolve as 
associações empresariais e as autarquias 
de Paços de Ferreira e Paredes e a APIMA, 
Castro Guerra afirmou que aquela estrutura 
poderá beneficiar do novo QREN que prevê 
a possibilidade de apoios para projectos de 
investimento regionais e sectoriais. 

O secretário de Estado respondeu, desta 

forma, ao presidente da AEPF que disse 
esperar que”a boa vontade demonstrada pelo 
Governo não se limite a incentivar o projecto” 
mas que o dote de “instrumentos financeiros 
necessários à sua execução”. Pedro Vieira de 
Andrade agradeceu, ainda, o empenho deste 
Governo no sector, nomeadamente por “ter 
reconhecido a importância que o cluster do 
mobiliário tem no tecido empresarial do país 
e pelo peso que já representa no volume de 
exportações nacionais”. Segundo o dirigente, 
a “Academia Internacional do Mobiliário 
irá promover, certamente, a modernização 
da indústria do mobiliário, através da 
melhoria dos factores de competitividade, 
nomeadamente ao nível da formação de 
quadros com especialização nas mais variadas 
áreas deste sector, do desenvolvimento de 
novos produtos com inovação no design e da 
introdução de novos processos tecnológicos 
no modelo produtivo”.
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Um grupo de empresários da Capital do 
Móvel deslocou-se à Rússia em missão de 
negócios numa organização da Associação 
Empresarial de Paços de Ferreira. De 11 a 
18 de Novembro, os empresários visitaram a 
maior feira de mobiliário da Rússia, a Mebel, 
e mantiveram reuniões com importadores e 
distribuidores russos do sector, em Moscovo 
e em São Petersburgo, as duas principais 
cidades daquele país.

A opinião generalizada que os responsáveis 
russos têm sobre o mobiliário com origem em 
Portugal é de que se trata de um produto de 

excelente qualidade, com um design muito 
atractivo para o mercado russo e com uma 
excelente relação qualidade-preço. 

O mercado russo já conta com uma presença 
sistemática nas principais cadeias de lojas e 
espaços comerciais dedicados ao mobiliário de 
produtos portugueses, pelo que o objectivo da 
missão empresarial passou pela apresentação 
dos artigos produzidos pelas empresas 
participantes, aliciando os compradores russos 
a aumentarem a sua carteira de clientes e a 
estimular aqueles que ainda não representam 
fabricantes portugueses.

A missão empresarial saldou-se por um 
resultado muito positivo, tendo sido 
mantidos contactos muito interessantes que 
poderão resultar em vendas futuras para 
os participantes, quer directamente para as 
lojas, quer através de importadores russos. 
A missão, para além de Moscovo, uma cidade 
com mais de 11 milhões de habitantes, 
deslocou-se ainda a São Pertersburgo, onde 
os empresários tomaram contacto com a 
segunda mais importante cidade russa, com 
uma população de 4,5 milhões de habitantes 
e em franco desenvolvimento.

:: Capital do Móvel mostrou-se na Rússia em missão empresarial

missão durante visita ao museu hermitage mário silva, director da aepf, e dirigentes da associação russa feira mebel, moscovo
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museu hermitage
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A legislação relativa à instalação de estabelecimentos de comércio 
alimentar e de certos estabelecimentos de comércio não alimentar 
e de prestação de serviços que se encontravam abrangidos pelo 
Dec.-Lei nº370/99, foi alterada com a entrada em vigor do Dec.-
Lei nº259/2007, de 17 de Julho e das Portarias nº789/2007, 
nº790/2007 e nº791/2007, todas de 23 de Julho.

Assim, de acordo com esta legislação foi instituído um Regime de 
Declaração Prévia aplicável à abertura do estabelecimento, sem 
prejuízo do cumprimento da legislação regulamentar aplicável, 
nomeadamente:

- Medidas de segurança contra risco de incêndio;
- Medidas de prevenção da poluição sonora;
- Normas de higiene e segurança no trabalho;
- Normas de higiene relativas a produtos alimentares.

Ficam sujeitos ao regime de comunicação prévia a instalação e 
a modificação dos estabelecimentos cujo funcionamento pode 
envolver riscos para a saúde e segurança das pessoas e devidamente 
identificados na Portaria nº791/2007, entendendo-se como 
modificação a alteração do tipo de actividade ou do ramo do comércio, 
incluindo a sua ampliação ou redução, bem como a alteração da 
entidade titular da exploração.

O titular da exploração deste tipo de estabelecimentos deve, até 20 
dias úteis antes da sua abertura ou modificação, apresentar uma 
declaração na respectiva Câmara Municipal e cópia na Direcção-Geral 
da Empresa (DGE), na qual se responsabiliza que o estabelecimento 
cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade ou 

do ramo do comércio (artigo 4º da Portaria nº 791/2007).

A instalação deste tipo de estabelecimentos encontrava-se sujeita a 
um regime de licenciamento prévio e específico, com uma eventual 
duplicação de procedimentos que onerava todo o processo. Com este 
diploma eliminaram-se alguns procedimentos que podem contribuir 
significativamente para a redução dos prazos de abertura.

Esta simplificação confere uma maior responsabilização aos agentes 
económicos e é acompanhada de uma maior transparência e publicidade 
relativamente aos requisitos específicos para as instalações e para os 
equipamentos, em função dos produtos comercializados ou serviços 
prestados, que os estabelecimentos devem cumprir. 

Para o efeito, foram publicados na Portaria nº789/2007 todos os 
diplomas legais que fixam os requisitos específicos a que se encontram 
sujeitos a instalação e o funcionamento dos estabelecimentos 
abrangidos por este diploma.

Ao licenciamento destes estabelecimentos comerciais é aplicável o 
disposto no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação constante 
do decreto-lei nº555/99, de 16 de Dezembro na sua actual redacção, 
quer para efeitos de emissão de licença ou autorização de construção 
quer relativa à utilização.

Em próximas edições serão pormenorizadamente referidos 

os procedimentos com vista à obtenção das licenças de 

construção e de utilização face às alterações ao regime 

jurídico da urbanização e edificação introduzidas pela lei 

nº60/2007. 

::
Licencia-
mento 
comercial

::
Eng.º Alberto Brito - técnico da Câmara Municipal de Paços de Ferreira

::
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CAE (revisão 2) :: Tipos de estabelecimentos

51311

51312

51320

51331 

51332

51341

51342

51361

51362

51370

51381

51382

51390

52210

52220

52230

52240

52250

52271

52272

52111

52112

52120

63121

63122

51532

51550

51700

52462

52486

52488

52488

52488

50200

50402

93010

93021

93022

93050

93042

:: Comércio por grosso especializado de produtos alimentares

Estabelecimentos de comércio por grosso de fruta e produtos hortícolas, excepto batata. 

Estabelecimentos de comércio por grosso de batata.

Estabelecimentos de comércio por grosso de salsicharia e de outros produtos alimentares 

preparados à base de carne que não exijam condições de temperatura controlada no termos da 

alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento CE n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de Abril.

Estabelecimentos de comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos.

Estabelecimentos de comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras alimentares.

Estabelecimentos de comércio por grosso de bebidas alcoólicas.

Estabelecimentos de comércio por grosso de bebidas não alcoólicas.

Estabelecimentos de comércio por grosso de açúcar.

Estabelecimentos de comércio por grosso de chocolate e de produtos de confeitaria.

Estabelecimentos de comércio por grosso de café, chá, cacau e especiarias.

Estabelecimentos de comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos transformados que 

não exijam condições de temperatura controlada nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º 

do Regulamento CE n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril.

Estabelecimentos de comércio por grosso de outros produtos alimentares, n. e.

Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares

Estabelecimentos de comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e 

tabaco.

Comércio a retalho especializado de produtos alimentares

Estabelecimentos de comércio a retalho de frutas e de produtos hortícolas.

Estabelecimentos de comércio a retalho de carne e de produtos à base de carne.

Estabelecimentos de comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos.

Estabelecimentos de comércio a retalho de pão, produtos de pastelaria e confeitaria.

Estabelecimentos de comércio a retalho de bebidas.

Estabelecimentos de comércio a retalho de leite e de derivados.

Outros estabelecimentos especializados de comércio a retalho de produtos alimentares.

Comércio a retalho não especializado de produtos alimentares

Supermercados e hipermercados.

Outros estabelecimentos não especializados de comércio a retalho com predominância de 

produtos alimentares, bebidas ou tabaco, n. e.

Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados, sem predominância de produtos 

alimentares, bebidas ou tabaco.

Armazéns de produtos alimentares

Armazéns frigoríficos de géneros alimentícios, com excepção dos produtos de origem animal que 

exijam condições de temperatura controlada no termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º do 

Regulamento CE n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril.

Armazéns não frigoríficos.

Comércio por grosso de produtos não alimentares

Estabelecimentos de comércio por grosso de tintas e vernizes para a construção.

Estabelecimentos de comércio por grosso de produtos químicos.

Estabelecimentos de comércio por grosso de animais de estimação.

Comércio a retalho de produtos não alimentares

Estabelecimentos de comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares.

Estabelecimentos de comércio a retalho de fertilizantes fitossanitários para plantas e flores.

Estabelecimentos de comércio a retalho de alimentos para animais de estimação.

Estabelecimentos de comércio a retalho de animais de estimação.

Estabelecimentos de comércio a retalho de artigos de drogaria.

:: Prestação de serviços

Oficinas de manutenção e reparação de veículos automóveis

Oficinas de manutenção e reparação de motociclos.

Lavandarias e tinturarias.

Salões de cabeleireiro.

Institutos de beleza.

Colocação de piercings e tatuagens.

Ginásios (health clubs).

Centros de bronzeamento artificial.
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::Moda Local serviu 
para promover 
comércio tradicional 
de Paços de Ferreira

Paços de Ferreira assistiu a um grande momento 
de moda. O Moda Local foi um evento de 
grande projecção e que dinamizou o comércio 
tradicional do centro da cidade e promoveu a 
marca Capital do Móvel.
A revista CAPITAL DO MÓVEL entrevistou 
Filipe Ribeiro, da B Models, o responsável pela 
organização deste evento que contou com o 
apoio da Câmara Municipal e da Associação 
Empresarial de Paços de Ferreira, no âmbito 
do programa ModCom para dinamização e 
promoção do comércio tradicional.
 
:: CM - O Moda Local é um evento de promoção 
do concelho, do vestuário que pode ser 
adquirido em Paços de Ferreira ou do comércio 

tradicional? 
:: FR - Acho, que os dois últimos itens estão 
por si só obrigatoriamente ligados, porque 
automaticamente ao promovermos o comércio 
tradicional, será promovido o vestuário que 
dele advém. Já a promoção ao concelho será 
por inerência uma vez que é realizado cá, mas 
é sem duvida um evento destinado à promoção 
do comércio de rua. 

:: CM - De que forma o Moda Local contribui 
para a projecção do comércio tradicional de 
Paços de Ferreira e da Capital do Móvel?
FR - O Moda Local não passa de um certame em 
tudo idêntico à famosa “Capital do Móvel” que 
hoje serve de alcunha ao concelho. Basicamente 

é uma mostra de vestuário, que pode encontrar 
nas lojas de comércio tradicional, a diferença 
é que a Capital do Móvel tem vinte e muitas 
edições e prolonga-se por um período de uma 
semana e o Moda Local conta apenas com 
quatro edições resumindo-se apenas a um dia. 
Já foi feito em dois dias e há um projecto que ao 
longo do tempo se poderá pôr em prática, com 
a realização da semana da moda de Paços de 
Ferreira a culminar com o Moda Local.

:: CM - Qual foi o orçamento do evento?
:: FR – Isso seria deselegante de minha parte 
transmitir, mas ninguém melhor que a Câmara 
Municipal ou a AEPF, para o esclarecerem. De 
qualquer forma posso-lhe adiantar que, para os 

comerciantes, e é para eles que este evento é 
destinado, tem um custo simbólico. 

:: CM - Quantos modelos, quantas marcas, 
quantas pessoas estiveram envolvidos neste 
projecto?
FR - Entre Modelos, Logistas e Staff, cerca de 70 
pessoas, mas varia de ano para ano conforme 
o número de lojas a participar. Relativamente 
à questão das marcas, francamente não faço 
ideia.

:: CM - Qual a possibilidade de organizar este 
evento mais vezes por ano?
:: FR - Essa questão já foi colocada e não está 
fora de hipótese. Aliás, a terceira edição do 

Moda Local foi com a apresentação da colecção 
Primavera/Verão. O único senão é o frio, porque 
terá que ser feito a meados de Março, e o 
local, porque organizar um evento destes num 
pavilhão quase dobra os custos do mesmo, pela 
acústica, pelo espaço envolvente que tem que 
ser todo decorado e uma série de factores, que 
agravam o orçamento final.

:: CM  - Será possível pensar que a Capital do 
Móvel poderá, um dia, ser associada à moda de 
vestuário?
:: FR - Claro que sim, se houver uma campanha 
forte de publicidade, apelativa e acima de tudo 
um cartaz atractivo, dentro de alguns anos 
podem associar Paços de Ferreira à moda. 

Recordo que Paços não foi designado Capital do 
Móvel após a primeira edição. Teve que crescer 
e haver trabalho extra, como a publicidade 
dos jornais nacionais e televisão, que são os 
meios mais forte para fazermos chegar o que 
queremos mais longe. 

:: CM - Quantas pessoas assistiram ao evento?
:: FR - Não temos números calculados à seria, 
até porque é um evento para o povo do concelho 
e, como tal, a entrada é livre, mas tínhamos 
no local 1000 cadeiras que rapidamente se 
encheram e, seguramente, teríamos outras 
tantas pessoas em pé.

::
gabinete de comunicação e imagem (lbb)

::
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::Moda Local serviu 
para promover 
comércio tradicional 
de Paços de Ferreira

Paços de Ferreira assistiu a um grande momento 
de moda. O Moda Local foi um evento de 
grande projecção e que dinamizou o comércio 
tradicional do centro da cidade e promoveu a 
marca Capital do Móvel.
A revista CAPITAL DO MÓVEL entrevistou 
Filipe Ribeiro, da B Models, o responsável pela 
organização deste evento que contou com o 
apoio da Câmara Municipal e da Associação 
Empresarial de Paços de Ferreira, no âmbito 
do programa ModCom para dinamização e 
promoção do comércio tradicional.
 
:: CM - O Moda Local é um evento de promoção 
do concelho, do vestuário que pode ser 
adquirido em Paços de Ferreira ou do comércio 

tradicional? 
:: FR - Acho, que os dois últimos itens estão 
por si só obrigatoriamente ligados, porque 
automaticamente ao promovermos o comércio 
tradicional, será promovido o vestuário que 
dele advém. Já a promoção ao concelho será 
por inerência uma vez que é realizado cá, mas 
é sem duvida um evento destinado à promoção 
do comércio de rua. 

:: CM - De que forma o Moda Local contribui 
para a projecção do comércio tradicional de 
Paços de Ferreira e da Capital do Móvel?
FR - O Moda Local não passa de um certame em 
tudo idêntico à famosa “Capital do Móvel” que 
hoje serve de alcunha ao concelho. Basicamente 

é uma mostra de vestuário, que pode encontrar 
nas lojas de comércio tradicional, a diferença 
é que a Capital do Móvel tem vinte e muitas 
edições e prolonga-se por um período de uma 
semana e o Moda Local conta apenas com 
quatro edições resumindo-se apenas a um dia. 
Já foi feito em dois dias e há um projecto que ao 
longo do tempo se poderá pôr em prática, com 
a realização da semana da moda de Paços de 
Ferreira a culminar com o Moda Local.

:: CM - Qual foi o orçamento do evento?
:: FR – Isso seria deselegante de minha parte 
transmitir, mas ninguém melhor que a Câmara 
Municipal ou a AEPF, para o esclarecerem. De 
qualquer forma posso-lhe adiantar que, para os 

comerciantes, e é para eles que este evento é 
destinado, tem um custo simbólico. 

:: CM - Quantos modelos, quantas marcas, 
quantas pessoas estiveram envolvidos neste 
projecto?
FR - Entre Modelos, Logistas e Staff, cerca de 70 
pessoas, mas varia de ano para ano conforme 
o número de lojas a participar. Relativamente 
à questão das marcas, francamente não faço 
ideia.

:: CM - Qual a possibilidade de organizar este 
evento mais vezes por ano?
:: FR - Essa questão já foi colocada e não está 
fora de hipótese. Aliás, a terceira edição do 

Moda Local foi com a apresentação da colecção 
Primavera/Verão. O único senão é o frio, porque 
terá que ser feito a meados de Março, e o 
local, porque organizar um evento destes num 
pavilhão quase dobra os custos do mesmo, pela 
acústica, pelo espaço envolvente que tem que 
ser todo decorado e uma série de factores, que 
agravam o orçamento final.

:: CM  - Será possível pensar que a Capital do 
Móvel poderá, um dia, ser associada à moda de 
vestuário?
:: FR - Claro que sim, se houver uma campanha 
forte de publicidade, apelativa e acima de tudo 
um cartaz atractivo, dentro de alguns anos 
podem associar Paços de Ferreira à moda. 

Recordo que Paços não foi designado Capital do 
Móvel após a primeira edição. Teve que crescer 
e haver trabalho extra, como a publicidade 
dos jornais nacionais e televisão, que são os 
meios mais forte para fazermos chegar o que 
queremos mais longe. 

:: CM - Quantas pessoas assistiram ao evento?
:: FR - Não temos números calculados à seria, 
até porque é um evento para o povo do concelho 
e, como tal, a entrada é livre, mas tínhamos 
no local 1000 cadeiras que rapidamente se 
encheram e, seguramente, teríamos outras 
tantas pessoas em pé.
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::Micro-
crédito: 
Um 
Exemplo 
de 
Sucesso.
  

 :: UM TESTEMUNHO NA PRIMEIRA PESSOA.

Manuel Almeida, natural de Resende, depois 
de cumprir o serviço militar em Lisboa, vem 
para o Porto e começa a trabalhar na noite, 
como barman. Ainda passou pelo Algarve, 
onde foi abrir uma discoteca. Em 1994, 
assegura que ganhava 1500 euros “limpos” 
por mês e que era incitado a abrir um negócio 
próprio. “E eu respondia: como é que eu posso 
com 300 contos por mês, tenho que alimentar 
a minha ex-mulher, o meu filho, ainda andava 
a pagar o apartamento onde vive a mãe do 
Zé Manel (filho) e a minha ex-mulher, por isso 
como é que eu podia meter-me num negócio 
desses. 

Então aliciaram-me e eu meti-me naquilo que 
me levou a ser preso, que não me interessa 
e nem quero lembrar. Pronto e foi isso”. Em 

resultado de uma vida à margem da lei, que 
lhe proporcionou inúmeros bens e contas 
bancárias bem recheadas, esteve preso “quase 
12 anos. Faltavam três semanas e alguns 
dias para os 12 anos”. Dentro da prisão tirou 
o 5º e o 6º anos de escolaridade e mais um 
curso de jardinagem. “Tinha a quarta classe 
e tirei esses dois anos. Trabalhei sempre a 
barbeiro lá dentro”. Manuel Almeida garante 
que sempre foi contra a violência e que o seu 
trabalho sempre esteve ligado às bebidas. 
“Tenho carteira [profissional] de barman”, 
diz. “Sempre estive ligado à hotelaria porque 
tenho paixão por isso”, acrescenta.

A opção pelo trabalho de barbearia dentro 
do estabelecimento prisional deveu-se ao seu 
“jeito” para a função, apesar de saber que 

era um trabalho que ninguém quer devido às 
doenças contagiosas que proliferam na prisão. 
“Mas então aceitei o cargo de responsável 
pelas duas barbearias existentes com uma 
condição: eu tinha uma lista dos nomes 
dos reclusos que tinham doenças infecto-
contagiosas. Quando eles chegavam eu falava 
com eles e punha uma mascarazinha porque 
a SIDA não se pega pelo contacto, só com 
sangue, mas a hepatite eu sei que sim. E 
então o chefe deu-me essa lista que tinha sido 
feita pelo médico do estabelecimento. Isto até 
quatro anos antes de vir embora porque eles 
depois passaram-me para a messe, que foi 
quando a srª doutora me conheceu. Era fazer 
comida, servir, e eu aí já estava bem, estava 
em dois terrenos em que eu entendia”, afirma 
Manuel Almeida.
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:: Anterior companheira fica-lhe com todo o património

Antes de ser detido, vivia com uma mulher na qual depositava total confiança. “Tinha dinheiro, tinha dois apartamentos, tinha dinheiro em 
acções, nem tinha noção de quanto tinha”. Por saber o risco que corria na sua actividade ilegal, colocou todo o seu património em nome dela. 
“E fiquei sem nada, fiquei com zero. Depois tive a sorte de conhecer a minha actual mulher que conheci na cadeia, e posso dizer que se não a 
conhecesse talvez hoje estivesse preso outra vez”, sugerindo que pensava em fazer justiça pelas próprias mãos. Ainda pensou ir para Lisboa onde 
tinha quem lhe desse sociedade na abertura de um restaurante, mas quando conheceu a actual companheira, Lena, tudo mudou. “E então um 
ano antes de eu sair, eu perguntei a um GNR de Paços: ouça lá uma coisa, eu quero abrir um salão de cabeleireiro de homem, uma barbearia mais 
propriamente, e queria saber como me hei-de mexer porque eu, dentro de mais ou menos um ano, vou sair e ele aconselhou-me a Rosinha [Rosa 
Carneiro]”, contactando-a numa saída precária, colocando-a a par de tudo. Depois de uma hesitação natural a início, Rosa Carneiro concordou 
em ajudar o casal.

:: Apoio do IRS foi nulo

Questionado sobre se havia falado com a Assistência Social, Manuel Almeida abespinha-se, por não querer falar da técnica que lhe foi destinada, 
embora ressalve que nem todos os profissionais daquela instituição são assim. “Eles apregoam muito a reinserção social mas é só fachada, é 
só de boca, não ajudam nada, a prova está aqui, essa doutora, que não interessa o nome, não vou citar nomes, mas faz parte do IRS (Instituto 
de Reinserção Social), mas na altura disseram-me que me iam ajudar, que estivesse tranquilo”. Na cadeia, Manuel Almeida ganhava 50 euros 
por mês “a trabalhar horas e horas e o cargo de responsável que tinha lá dentro”, e havia perdido tudo o que possuía graças à sua anterior 
companheira que lhe ficou com tudo. Para ajudar, a sua actual mulher foi posta fora de casa por namorar um presidiário. Só com o apoio de 
amigos, que lhe pagaram as primeiras rendas e o frigorífico, é que conseguiu ultrapassar as dificuldades. A assistente social aconselhou Manuel 
Almeida a fazer uma Iniciativa Local de Emprego (ILE), candidatando-se no centro de emprego a fundos específicos. Ele chegou a ir ao centro 
de emprego, a mando dela, mas “nem sequer sabiam quem era a srª doutora porque ela nunca tinha ligado para lá”. Sónia Brandão explicou, 
então, que a ILE não era viável porque só apoiam com parte do dinheiro necessário, tendo o candidato de colocar o resto. Acontece que Manuel 
Almeida não possuía valores.
Sem apoio do IRS, Rosa Carneiro ajuda, nomeadamente a conseguir o empréstimo de micro-crédito através de um banco da sua confiança. Esta 
instituição bancária, segundo Manuel Almeida, procurou dificultar-lhe a vida e chegou a avisar Rosa Carneiro da eventual situação perigosa em 
que estaria. A cedência só aconteceu por intermédio de grande pressão por parte da sua amiga Rosa Carneiro. Quando a aprovação do empréstimo 
finalmente veio, já Manuel Almeida tinha obtido a instalação de ar condicionado, o mobiliário e os primeiros produtos, graças à determinação 

a história
de manuel almeida

::
gabinete de comunicação e imagem (lbb*)

::
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de Rosa Carneiro, do sogro que é cabeleireiro. 
“Agora veja o que é eu à espera daquela decisão, 
ter gasto este dinheiro, eu ia para a casa e não 
dormia, graças a Deus resolveu-se tudo e estou 
a trabalhar mais ou menos”.
O valor total do empréstimo foi de “960 contos”, 
encontrando-se Manuel Almeida a pagar todos 
os meses 125 euros. Entretanto, sabendo que 
há períodos mortos na sua actividade, conseguiu 
um trabalho adicional num restaurante perto 
da sua casa. De segunda a sexta, das 10h30 
às 15h00 trabalha nesse restaurante, bem 
como aos domingos. No final do mês, apesar de 
não ter salário fixo, recebe cerca de 500 euros, 
entre dinheiro e refeições para si e para a sua 
família.
Na barbearia, ao fim de um ano de actividade, 
conseguiu cativar a clientela e fidelizá-la, 
facturando cerca de 600 a 700 euros por mês, 
acima do que colegas de profissão da região 
ganham. O seu segredo está na flexibilidade 
de horário, trabalhando nas horas mais 
convenientes para os clientes. Ao fim da tarde 
ou ao sábado todo o dia, Manuel Almeida atende 
quem o quiser visitar. Às vezes, até o jantar 
espera pelo fim do trabalho. E não se importa 
de barbear os clientes, serviço que muitos dos 
colegas negligencia por ser mal remunerada. Só 
que Manuel Almeida percebeu que se um corte 
de cabelo ocorre, normalmente, a cada seis ou 
sete semanas por cliente, já uma barba pode 
ser feita duas a três vezes por semana.
Actualmente, já pensa em mudar de instalações, 
provavelmente para junto de uma casa que 
lhe foi oferecida, onde terá mais condições 
de trabalho e melhor ambiente para os seus 
clientes. Estes, garante, vão consigo para onde 
for. 

:: Confiança depositada em Manuel 

Almeida foi determinante

Marta Mucha, agente de micro-crédito da 
Associação Nacional de Direito ao Crédito, 
tomou conhecimento do caso de Manuel 
Almeida por duas vias: “por um lado, pela 
Associação Empresarial de Paços de Ferreira 
(AEPF), através da Dr.ª Sónia Brandão, mas 
também me foi sinalizado pelo Instituto de 
Reinserção Social (IRS). Eu julgava que, na 
primeira vez que cá me desloquei por causa 
deste caso, que ia falar com dois casos que 
iriam sair do estabelecimento prisional após 
cumprimento de pena, mas descobri que eram 
um só, que era um 2 em 1”, ironiza.
O primeiro contacto foi, garante, efectuado 
através da AEPF, por intermédio de Sónia 
Brandão, que lhe falou no caso de Manuel 
Almeida. Depois do primeiro contacto, ainda 
na prisão de Paços de Ferreira, “salvo erro, a 
3 semanas ou 15 dias de sair”, segundo Marta 
Mucha, todo o processo foi conduzido por 
aquela que viria a ser, mais tarde, a mulher 
de Manuel Almeida. “Foi ela quem preparou o 
terreno, digamos assim, para a saída do Manuel 
Almeida após cumprimento de pena”, afirma.
Este caso foi a primeira situação que Marta 
Mucha tratou envolvendo um ex-presidiário, 
sendo muito provavelmente a primeira vez 

que sucede no Norte. “É o primeiro caso de um 
ex-presidiário que eu trabalho pessoalmente, 
tenho colegas que já têm trabalhado em casos 
semelhantes mas não aqui no Norte. Para 
mim foi assim a minha primeira experiência e 
ainda bem que foi bem sucedida, porque senão 
depois ficava um bocado escaldada para outras 
situações, mas julgo que foi muito bem gerida 
esta situação porque começou a ser trabalhada 
ainda antes de ele sair da prisão”. 
Marta Mucha continua a relatar a sua experiência: 
“Houve um primeiro contacto onde eu tive que 
tomar um bocadinho de conhecimento de como 
é que as coisas se proporcionaram para ele estar 
tanto tempo naquela situação, e para além de 
algum conhecimento do historial do sr. Manuel 
Almeida, quis também saber quais os seus 
projectos para o futuro, e foi aí que ele me disse 
que queria abrir uma barbearia quando saísse. 
Ele tinha vários argumentos a seu favor, sendo 
um deles o facto de já ser barbeiro no interior 
da prisão, ter feito fama lá dentro, porque julgo 
que até o próprio director da segurança era seu 
cliente”. 
Manuel Almeida gozava de muita confiança 
dentro do estabelecimento prisional, tendo 
inclusivamente passado os últimos tempos já a 
trabalhar na messe, praticamente em situação 
de liberdade, tendo apenas de se apresentar 
à noite. “De todas as pessoas que eu ouvi 
que me pudessem de alguma forma falar 
acerca do sr. Manuel Almeida  disseram-me o 
melhor, tinha muito boas referências e foi-lhe 
extremamente fácil, curiosamente, arranjar um 
fiador que possa de alguma forma partilhar a 
responsabilidade com ele em relação ao crédito, 
neste caso de direito ao crédito para abrir o 
seu próprio negócio”, afirma Marta Mucha. Este 
facto constituiu, para a agente de micro-crédito, 
o facto mais surpreendente, pois não é habitual 
em “pessoas com dificuldades de inserção 
profissional e económica, como são os casos” 
tratados na ANDC. No caso de Manuel Almeida, 
existiam mesmo “várias possibilidades”, 
considerando a agente que “apesar do seu 
historial, [Manuel Almeida] inspirou grande 
confiança em 2 ou 3 pessoas que tinha como 
hipótese de fiador”. No final do processo, 
“acabou por ficar como fiadora uma pessoa que 
nem sequer é da família, é uma amiga”, refere. 
Rosa Gomes Carneiro nunca colocou sequer em 
causa a possibilidade de Manuel Almeida ser 
incapaz de qualquer incumprimento relativo 
ao seu negócio, assegura Marta Mucha. A 
opção por Rosa Carneiro para fiadora “acabou 
por ser uma óptima opção porque tem uma 
relação privilegiada com o banco onde se fez 
o empréstimo”. 

:: Factores determinantes de sucesso

Um dos factores fundamentais para que os 
projectos de micro-crédito sejam apoiados 
prende-se com a viabilidade económica: 
“Houve uma primeira questão que teve de ser 
analisada em relação ao projecto em si, que foi 
o sítio onde o estabelecimento seria montado, e 
saber até que ponto é que existia público-alvo, 
se existia concorrência, se existia facilidade 
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de acessos e as condições do espaço em si”, 
refere Marta Mucha, sem se esquecer as 
especificidades inerentes ao negócio em si, de 
barbearia, que possui “exigências especificas, 
que têm de ser contempladas para que a 
câmara municipal aprove o desenvolvimento 
da actividade”. Segundo a agente, “tudo isso 
foi acautelado, porque ele preparou muito 
bem o terreno, quer a nível de fornecedores, 
quer de equipamento, quer dos produtos (há 
muitos consumíveis nesta área da barbearia) 
e o facto de ele ter um primo que está ligado 
à mesma área de actividade ajudou muito a 
capacidade de negociação, até porque o micro-
crédito não veio assim logo no momento”. 
Apesar da candidatura ter dado entrada antes 
da saída da prisão, Manuel Almeida enfrentou 
o período habitual de férias que veio atrasar 
o processo. “Quando chegou a ser creditado o 
micro-crédito a que se candidatou, já ele tinha 
conseguido avançar com a aquisição de uma 
série de coisas por especial favor desse primo 
e também da fiadora que se disponibilizou 
desde o primeiro momento a apoiá-lo”. Neste 
caso particular, o apoio familiar e de amigos 
foi fundamental para o sucesso obtido.

:: ANDC medeia entre candidato e 

instituições bancárias

Quem deseja um pequeno empréstimo para 
avançar com o seu próprio negócio necessita, 
sempre, de recorrer a uma instituição 
bancária. “A pessoa tem de recorrer ao banco 
porque é o banco que concede o empréstimo 
propriamente dito”, diz Marta Mucha. Nestes 
processos, o papel da ANDC é o de “demonstrar 
perante o banco que, embora a pessoa tenha 
um historial e condições profissionais e 
económicas que não lhe permitem, dentro 
daquilo que são as condições normais, 
recorrer ao crédito (logo à partida porque a 
pessoa nem sequer IRS tem preenchido), 
apesar de não ter os requisitos formais, é 
uma pessoa com iniciativa económica e com 
capacidade para desenvolver essa iniciativa, e 
é capaz de, na sequência do desenvolvimento 
dessa actividade, cumprir com o contrato que 
se propõe fazer, ou seja um contrato de micro-
crédito e dar o pontapé de saída para essa 
mesma actividade”.
O papel desta instituição é, assim, o de avaliar 
“das condições que existem no mercado e 
no terreno em termos de apoios, quer em 
termos de localização do estabelecimento, 
em capacidade de negociação com os 
fornecedores, capacidade de inovação face 
à concorrência”, afirma Marta Mucha, para 
quem a ANDC elabora, juntamente com o 
candidato, “o plano de negócios, o projecto 
de investimento”, e aconselhando a pessoa 
a avançar ou não, conforme as garantias de 
sucesso existam. “No fundo nós fazemos esse 
projecto de investimento para além de um 
conjunto de questões que eu já realcei aqui 
relativo a vários aspectos do próprio mercado, 
faço também de alguma forma o balanço 
daquilo que será a actividade embora seja um 
balanço previsional”, acrescenta.

Na situação particular de Manuel Almeida, 
depois da avaliação prévia, a ANDC faz o 
acompanhamento próximo do caso “após 
a obtenção do crédito”. “Onde foi aplicado 
o crédito, como foi aplicado, quais foram 
as prioridades, até que ponto se estão a 
conseguir os resultados que foram previstos 
e, perante as dificuldades que sempre existem 
quando as pessoas vão para o terreno, quando 
há a implementação do projecto, procura-
se dar-lhes pistas para as resolver”. Nessas 
situações, ou a própria associação tem os 
meios adequados, ou encaminha-se a pessoa 
para “as entidades mais competentes para a 
resolução das questões”.
Os empréstimos de micro-crédito, em média, 
têm uma duração de 36 meses, embora no 
caso de Manuel Almeida os pagamentos vão-
se prolongar até aos 48 meses.
“Normalmente o nosso trabalho termina 
quando termina o empréstimo, mas nós 
temos a preocupação de acompanhar a 
evolução dos negócios, fazemos um pouco 
um acompanhamento à medida, ou seja, há 
pessoas com muita capacidade de gestão do 
seu próprio negócio, muito desenrascadas, e 
que não necessitam de um acompanhamento 
tão próximo, e outras que apesar de terem 
capacidade de desenvolver uma actividade 
mas que têm menos facilidade de gerir 
ou negócio independentemente de ser a 
actividade x ou y, nestes casos normalmente 
temos de estar mais presentes”, afirma Marta 
Mucha. 
Segundo esta agente, existem casos em Paços 
de Ferreira onde essa necessidade se tem 
verificado, procurando a ANDC fazer “a ponte 
com os bancos, evitando que as pessoas 
fiquem em apuros logo ao primeiro falhanço 
que possa existir”. “O caso do Manuel Almeida 
está a ser acompanhado bastante de perto 
pela própria natureza particular deste caso”, 
explica a agente. “Ser uma pessoa que é ex-
presidiária tem um estatuto, digamos assim, 
particular, mas é um processo que só nos tem 
dado motivos de alegria”, adianta. Manuel 
Almeida “é uma pessoa que se desenrasca 
muito bem e, tendo a noção que durante o seu 
dia de trabalho há tempos que são mortos, 
acabou por arranjar um part-time para essa 
fase do dia que está mais morta em termos 
do trabalho da barbearia, acabando por 
conseguir uma outra forma de rendimento 
que ajuda, para além do rendimento regular 
que tem conseguido com a barbearia, que vai 
de vento em popa”.
Actualmente, a vida de Manuel Almeida mudou 
muito. Já deu várias entrevistas à televisão e 
aos jornais e o seu caso é um exemplo sério a 
seguir por todas as instituições.
A AEPF, certa de que foram tomadas as 
decisões certas nos momentos certos, 
assinou um protocolo de cooperação com o 
Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, 
no sentido de promover o empreendedorismo 
dentro daqueles muros, para que o caso de 
sucesso de Manuel Almeida se possa replicar.

*apoio de Vítor Martins
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:: Comunidade 
Lean Thinking
lean today, 
win tomorrow
::

João Paulo Pinto

::

Segundo o Prof. João Paulo Pinto (foto), 
fundador e Presidente da Direcção Nacional 
da CLT, os princípios lean thinking podem ser 
aplicados à generalidade das organizações, 
quer estas sejam com ou sem fins lucrativos, 
públicas ou privadas. Os princípios lean são 
imutáveis e universais e estão alinhados 
numa sequência lógica que se forem 
sistematicamente aplicados resultarão em 
ganhos extraordinários nas empresas que 
os apliquem. A CLT tem vindo a aplicar 
com sucesso, nas organizações com quem 
interactua, uma metodologia que designou 
por Going Lean ® e que serve como guia 
metodológico para a implementação da 
filosofia lean thinking nas organizações.

A CLT é actualmente um think tank, tendo 
para isso estabelecido um grupo de reflexão 
orientado para a criação e transmissão de 
conhecimento para toda a comunidade 
empresarial e académica. Actualmente a CLT 
está envolvida em projectos com organizações 
como a Efacec, o Hospital de S João do 
Porto e a Amorim, entre outros. A CLT tem 
estabelecido parcerias baseadas no princípio 
win-win (partilha de ganhos numa perspectiva 
a longo-prazo), e destas realçam-se as que 
mantém com o IDT (Porto) da qual nasceu 
o primeiro curso de Pós-Graduação em Lean 
Management em Portugal, com o ISQ (Lisboa) 
e com a AEP para acções de formação, treino 
e consulting. No âmbito da I&D, a CLT tem 

em mão vários trabalhos de investigação que 
resultarão na criação de novo conhecimento e 
novas soluções lean para as empresas.
No sentido de melhor o valor às partes 
interessadas, a CLT concluiu recentemente 
o processo de acreditação IQF do seu 
departamento de formação e treino e iniciará 
em Janeiro de 2008 a sua certificação 
ISO9000.

A CLT tem sede em V.N. de Famalicão e abriu 
recentemente um escritório na cidade do Porto, 
na Rua Padre Cruz 127. Mais informações 
sobre a CLT podem ser obtidas através do site 
www.leanthinkingcommunity.org ou do email 
management@ leanthinkingcommunity.org

A Comunidade Lean Thinking (CLT) é uma 

associação de direito privado sem fins 

lucrativos que tem como pilares de 

actuação a criação e a transferência de 

conhecimento (I&D, formação, consulting 

e o envolvimento em Projectos nacionais 

e comunitários) no âmbito da filosofia de 

gestão lean thinking. 

O termo lean thinking traduzido 

literalmente para português significa 

“pensamento magro”, isto é, sem 

gordura apenas e só o necessário, 

procurando entregar valor a todas as 

partes interessadas no negócio. Valor é 

entendido como todas as características 

de um produto ou serviço que justifiquem 

o esforço, a atenção e o dinheiro do 

nosso cliente. Tudo o que não vá ao 

encontro dessas características é tido 

como desperdício. Numa organização, o 

desperdício é normalmente manifestado 

na realização de actividades 

desnecessárias, na má utilização de 

tempo e de recursos. 

O primeiro princípio da filosofia lean 

thinking é criar valor, o segundo é 

estruturar a cadeia de valor, ou seja, 

identificar as operações que estão 

envolvidas na criação e entrega de 

valor ao cliente. O terceiro princípio é a 

criação de um fluxo contínuo (materiais, 

pessoas, informação e capital), sabe-se 

que na ausência de fluxo há problemas 

escondidos na organização, e como tal 

enormes oportunidades de melhoria. O 

quarto princípio defende o princípio pull, 

ou seja, só se trabalha quando existe 

um pedido, sendo preferível desligar a 

máquina do que aumentar os produtos 

em stock. 

O último princípio é o da insatisfação, ou 

seja a melhoria contínua. 

“  pensamen   to magro”
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Estiveram representadas mais de uma 
centena de marcas, entre as mais prestigiosas 
da região, fiéis intérpretes da variedade de 
estilos que caracteriza a produção da região, 
numa pequena amostra do que é possível 
encontrar em Paços de Ferreira. Recorde-se 
que, no concelho, existe mais de um milhão 
de metros quadrados de área de exposição de 
mobiliário.

A indústria e comércio de Paços de Ferreira 
continuam apostados em seguir o caminho da 
inovação e da competitividade, introduzindo 
novos métodos de produção capazes de 
manter a tradicional qualidade do mobiliário 
da Capital do Móvel, aliada às novas linhas de 
design introduzidas regularmente. 

Desta forma, os consumidores que optem 
por móveis desta região têm a garantia, não 
só da durabilidade e do conforto oferecidos, 
como beneficiam da imagem da marca, a 
mais importante de Portugal neste sector de 
actividade.

::Capital 
do Móvel 
organizou 
encontro 
na 
Intercasa

:: Os presidentes da Câmara Municipal e da Associação 

Empresarial de Paços de Ferreira realizaram, a 10 de 

Outubro, um almoço de trabalho com os expositores 

do concelho presentes na Intercasa, em Lisboa, para 

discussão de assuntos relacionados com o futuro da 

Capital do Móvel.  

:: Pela segunda vez consecutiva as principais empresas 

de mobiliário de Paços de Ferreira participaram 

conjuntamente nesta feira destinada ao público, numa 

verdadeira embaixada da Capital do Móvel. Paços de 

Ferreira foi, mais uma vez, responsável pela maior 

participação colectiva na Intercasa, ocupando uma área 

de quase 4000 metros quadrados, onde foi possível 

contactar com as principais tendências da decoração 

de interiores, a moda das cores e aplicações, o saber 

e a inovação da indústria de Paços de Ferreira e da 

região. 
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A sessão de trabalho na qual a AEPF 
participou, foi dirigida à gestão do design 
ao nível das empresas, quer por via da 
participação em projectos de Gestão de 
Design, quer pela sensibilização e potencial 
envolvimento nas acções e tarefas do 
ADMIRE (DME Award, DME Best Practices 
and Case Studies, DME Agenda, entre 
outros).

Nesta sessão de trabalho intervieram alguns 
dos principais responsáveis europeus por 
este projecto, nomeadamente Ingrid van 
der Watcht, que “defendeu que o design 
representa um papel muito importante no 
desenvolvimento económico da Europa”. 
Além disso, o design deve ser encarado 
“enquanto ferramenta de inovação”, 
acrescentou, dando como exemplo o caso 
de uma empresa que, pela aposta no 
design, aumentou “significativamente a sua 
visibilidade”.

As conclusões do projecto Design+ foram, 
também, apresentadas neste workshop.

 A parceria que contribuiu para a 
internacionalização das empresas 
portuguesas através do design, que foi uma 
realidade durante quase três anos, permitiu 
avaliar a capacidade do design nacional em 
competir no principais mercados europeus. 
As mostras de produtos portugueses 
aconteceram em eventos de grande 
dimensão em Londes, Barcelona e Milão, 
entre 2005 e 2007.

A Associação Empresarial de Paços 

de Ferreira (AEPF) participou 

no workshop sobre Design 

Management Knowledge Sharing 

Platform (WP4), promovido pelo 

Centro Português de Design. 

Trata-se de um projecto que visa 

estabelecer uma plataforma 

pan-europeia de partilha de 

conhecimentos em Gestão do 

Design, no qual as sessões de 

trabalho regionais são ferramentas 

fundamentais para se atingir os 

objectivos definidos, nomeadamente 

no processo de transferência de 

conhecimentos.

:: A 
impor-
tância 

do 
design 
no su-
cesso 

indus-
trial
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As empresas de mobiliário portuguesas trabalham bem mas parecem 
estar todas “na mesma direcção”. Um dos maiores especialistas em 
design management da Europa, Larg Engman, falava durante uma 
sessão na  Escola Superior de Estudos Industriais e Gestão (ESEIG), em 
Vila do Conde, numa organização conjunta da Câmara Municipal e da 
Associação Empresarial de Paços de Ferreira. 

O sueco é  Reitor da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, ex-director 
de Design da Ikea e actual consultor e quadro honorário daquela 
multinacional, tendo aceite o convite para ser parceiro na concepção e 
definição do projecto em curso de criação de um Centro Avançado de 
Design de Mobiliário no concelho de Paços de Ferreira.

A mudança de paradigma e a modificação do ‘focus’ das empresas, 
na sua opinião, irão contribuir para uma atenção maior ao cliente e 
às suas necessidades. Aliás, foi essa interpretação do real, através de 
estudos junto da população, que permitiu à Ikea ser aquilo que é na 
actualidade. “O  design é apenas a ponta do iceberg”, afirmou Larg 
Engman, referindo-se à importância vital do sector produtivo em todo 
o conceito de negócio. Apesar de ser designer, passa uma esmagadora 
parte do seu tempo em viagens para conhecer as formas de produção 
das diferentes unidades fabris do mundo.

O designer elege o investimento em estudos de mercado, a focalização 
da produção em algo único que não possa ser facilmente repetido, a 
elevada sustentabilidade e a questão ambiental como os principais 
factores diferenciadores das empresas do século XXI. E deixou um 
desafio: “A maioria das coisas continua por fazer”.

Crítico do que se tem passado na maioria dos 
países europeus , Lars Engman entende que se tem 
investido “mais no styling do que em design” nesta 
última década.

:: Especialista 

sueco em design 

parceiro da 

Capital do 

      Móvel
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A negociação pode ser considerada como 
um processo de decisão pelo qual os 
intervenientes estabelecem, ou pretendem 
estabelecer, um acordo por oposição a uma 
forma de acção unilateral e ocorre a todo o 
momento nos mais diversos planos da vida 
privada, social, económica e organizacional.

A obtenção de resultados substanciais 
constitui o grande objectivo da negociação, 
isto é, trata-se de conseguir obter bons 
resultados, o que determina todas as restantes 
acções. Os negociadores tentam influenciar a 
distribuição de custos e benefícios de forma a 
que lhes seja favorável, de modo a minimizar 
os primeiros e a maximizar os segundos.

Há aspectos básicos a ter em conta no 
planeamento e preparação da negociação. Em 
primeiro lugar, o negociador deve determinar 
quais são os seus objectivos e, no caso de 
haver vários objectivos, quais são as suas 
prioridades. Havendo mais do que uma 
dimensão haverá que as combinar em partes a 
apresentar e discutir com o outro parceiro. Se 
houver mais do que um problema haverá que 
preparar uma agenda e, eventualmente, um 
plano cobrindo as necessidades logísticas.

Em seguida o negociador necessita 
de informação relativa à outra parte: 

:: Negociação.

Factores

determinantes

::

Miguel Sá Pinto (Consultor de Gestão)

::

quais os seus objectivos e 
prioridades, quais os seus 
recursos e necessidades, 
quais as características do 
seu comportamento negocial.

Sendo um processo interactivo 
de ajustamento de estratégias 
individuais, na negociação 
estes dois elementos estão 
ambos presentes e são 
completamente inseparáveis, 
apesar do seu equilíbrio ser 
por vezes precário. 

No que respeita à 
negociação a estratégia é, 
em primeiro lugar, reflexão 
e, seguidamente, acção. De 
resto, a estratégia negocial 
reflecte a capacidade de 
organizar e distribuir os 
elementos negociais e as 
tomadas de acção de modo 
a alcançar o somatório dos 
objectivos. 

Essa estratégia toma em 
consideração o contexto 
negocial, o ambiente e a parte 
adversa, compreendendo 

três aspectos diferenciados: 
a visão (perspectiva de 
conjunto em relação ao 
futuro), os objectivos (os 
propósitos a atingir) e os 
vectores (os meios a utilizar).
Desde o planeamento, 
às estratégias e tácticas 
competitivas (prioridade 
atribuída aos interesses 
próprios em detrimento dos 
interesses do outro) ou de 
integração (quando algumas 
das alternativas oferecem 
maior benefício conjunto 
– potencial integrativo) 
passando pelos processos 
cognitivos (erros perceptivos e 
enviesamentos cognitivos em 
que os negociadores podem 
incorrer) e pela influência 
das características pessoais, 
muitas são as variáveis que 
afectam o comportamento 
negocial. A negociação não 
é necessariamente uma 
arena de ganho-perda, no 
qual cada disputante joga 
os seus trunfos para vencer 
o adversário. Com efeito, são 
frequentes as situações em 

que as partes podem obter 
ganhos conjuntos.

Qualquer gestor deve 
procurar aperfeiçoar as suas 
competências em dois tipos de 
elementos: os de pendor mais 
teórico (que lhe permitem 
compreender a natureza do 
conflito e da negociação na 
vida organizacional) e os de 
natureza mais prática (que lhe 
permitem adoptar estratégias 
e tácticas gestionárias mais 
propensas ao aproveitamento 
do potencial positivo que 
emana dos processos de 
conflito e da negociação).

Sendo a negociação é um 
processo complexo que 
ocorre no quotidiano de 
todos, num mundo onde 
os negócios adquirem cada 
vez mais escala planetária 
e um número crescente de 
negociações incorpora actores 
de diferentes proveniências 
culturais, o processo 
complica-se e reivindica 
atenção redobrada.
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Actividade Formativa   
ACÇÕES 1997 2006 FORMANDOS 1997 2006 Horas/Formando 1997 2006

Aprendizagem 4 8 Aprendizagem 51 156 Aprendizagem 59,1 165,0

Formação Contínua 40 79
Formação 
Contínua

503 1095 Formação Contínua 25,9 45

Total 44 87 Total 554 1251 Total * 85* 210,0*

* Em milhares de horas

10 anos em Lordelo Paredes

O CFPIMM está a comemorar este ano 
o 10º aniversário de implementação nas 
suas instalações em Lordelo (Paredes) – 
1997/2007.
10 anos de intensa e diversificada actividade 
ao serviço do sector das madeiras e do 
mobiliário.

Para marcar a passagem deste aniversário, foi 
produzido um painel (ver lateral) que apresenta 
um resumo da actividade do CFPIMM durante 
este decénio.
Tendo como referência os anos de 1997 e 
2006, são apresentados no quadro seguinte 
os números da Actividade Formativa do 
CFPIMM, podendo verificar-se um forte 
crescimento desde o ano de implementação 
do Centro em Lordelo até à actualidade

CFPIMM
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A maior feira de mobiliário português 
alguma vez realizada na Galiza terminou 
com assinalável sucesso. Todos os objectivos 
iniciais foram largamente ultrapassados e 
as expectativas para uma segunda edição 
são muito elevadas. Público e expositores já 
estão a pensar em 2008, graças ao número 
de visitantes registados, ao volume de 
vendas no local e perspectivas posteriores.

A 1ª Capital do Móvel de Vilagarcia de 
Arousa, na Galiza, ultrapassou as 20 mil 
entradas, tendo conseguido o pleno da 

avaliação do grau de satisfação entre os 
expositores e os visitantes. 

O comentário mais vezes repetido foi 
“deslumbrante” para caracterizar a feira 
promovida pela Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira em território galego. 

Se a própria presidente da autarquia local 
havia ficado surpreendida pela qualidade 
geral dos expositores e das propostas 
de mobiliário colocadas à disposição 
dos consumidores galegos, os visitantes 

manifestaram o seu deslumbramento perante 
a oferta ali instalada. 

Foram vários os negócios realizados durante 
os dias do certame e as perspectivas para 
continuação das vendas agora em Portugal 
são muito animadoras, garantem alguns 
responsáveis de empresas presentes em 
Vilagarcia.

Na cerimónia de inauguração, que contou 
com a presença da presidente da Câmara 
Municipal de Vilagarcia, (cont.)

     Feira da Capital     do Móvel em

  Vilagarcia alcança     assinalável êxito
::

gabinete de comunicação e imagem (lbb)

::
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     Feira da Capital     do Móvel em

  Vilagarcia alcança     assinalável êxito
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afirmou terem os responsáveis pelo Pavilhão de Exposições daquela 
cidade galega de se esforçarem por incrementar o nível das suas 
feiras, já que a Capital do Móvel elevou, em muito, a qualidade 
dos certames. “Nunca se fez uma feira assim em Vilagarcia”, disse 
a autarca, visivelmente satisfeita com a organização do evento e 
surpreendida com a qualidade genérica da oferta proposta pelas 
empresas de mobiliário presentes. 
Durante uns dias, Vilagarcia foi a Capital do Móvel da Galiza, 
acrescentou a autarca, muito agradada com a realização do evento 
na sua cidade. 

E comparou a presença das empresas portuguesas em Vilagarcia 
com a vitória da equipa feminina de basquetebol em Itália, frente ao 
campeão europeu. “No mundo do mobiliário, como no basquetebol, 
há gigantes, mas não é por serem maiores que têm possibilidade 
de sucesso. Quando, no caso dos móveis de Portugal, se coloca 
tradição, profissionalismo, design e, sobretudo, paixão pelo que se 
faz, é difícil não atingir o objectivo a que nos propomos”, afirmou a 
alcaidesa perante os convidados presentes na cerimónia.

Para o director da AEPF, Carlos Lino Tavares, a representar a 
instituição nesta inauguração, a feira em Vilagarcia significa mostrar, 
“pela primeira vez na Galiza, uma pequena parte da qualidade e do 
design do mobiliário de madeira que é possível encontrar na Capital 

do Móvel portuguesa”, deixando os seus agradecimentos à alcaidesa, 
“que foi fundamental para que a Capital do Móvel se instalasse, 
durante dez dias, nesta acolhedora e simpática cidade galega”. Na 
sua opinião, “a importância desta feira é muito grande para a Capital 
do Móvel mas também o é para Vilagarcia, pelo impacto positivo 
que vai representar em termos de visitantes portugueses e galegos 
ao longo desta semana”, acrescentando que a mostra demonstra 
“um belo exemplo de cooperação entre dois municípios, da qual 
ambos vão retirar benefícios”.

No final da sua intervenção, Carlos Lino Tavares deixou 

um convite aos galegos: para que apreciem a variada 

oferta presente na feira mas que efectuem “uma visita mais 

prolongada a Paços de Ferreira, onde temos um milhão 

de metros quadrados de exposição de mobiliário à vossa 

espera”.

O sucesso desta feira ficou, igualmente, patente na cobertura 

mediática realizada pelos órgãos de comunicação galegos, 

desde os directos para as televisões às chamadas na primeira 

página dos principais diários publicados na Galiza.

A continuidade da feira em 2008 está, assim, garantida, quer 

pelo interesse já manifestado pelas empresas portuguesas, 

quer pelos comentários muito favoráveis dos visitantes 

galegos.
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A transformação da 
sociedade operada nos últimos anos para 
uma dita “sociedade moderna” trouxe, a par 
das grandes mudanças e oportunidades, 
uma série de problemas relacionados com 
a protecção e segurança de pessoas, das 
empresas, das instituições e do ambiente 
em geral. Os problemas relacionados 
coma prevenção e segurança que sempre 
existiram mas que se iam solucionando 
de forma muitas vezes caseira e 
artesanal, tomam agora outra dimensão 
à medida que acompanham a evolução 
tecnológica e a dimensão das empresas 
que se desejam mais organizadas e 
competitivas numa busca constante 
pela qualidade total do produto e dos 
serviços que oferecem.   

A problemática da prevenção e 
segurança de pessoas, dos edifícios, 
respectivo recheio e do próprio 
ambiente está associada à imagem 
empresarial e à sua própria marca. 
Tornou-se um forte argumento de 
vendas nos mercados locais, regionais 
ou até mundiais. Por outro lado a 
legislação nacional e comunitária 
exige que as empresas e instituições 
sejam detentoras de certificação 
quer dos métodos produtivos quer 
do produto final como garantia para 
os consumidores e para o próprio 
planeta. Mas verifica-se que apesar 
dos esforços dos empresários 
(poucos) em implementar um 
sistema e uma cultura de segurança 
organizacional, escasseiam muitas 
vezes os meios financeiros, 
escasseiam os apoios institucionais 
e escasseiam também a oferta 
formativa adaptada à realidade 
específica de cada empresa ou 
instituição. Também é verdade, 
porque não dizê-lo, que também 
escasseia a desejada e necessária 
“cultura de segurança”  por  parte 
de alguns responsáveis que 
colocam à frente das questões de 
segurança outras de menor 

relevo e veêm o investimento 
nesta área como uma despesa que lhe 
vai diminuir a sua margem de lucro. Só 
quando a fatalidade lhe bate à porta é que 
realmente equacionam esta problemática 
claramente vital para as empresas e  
instituições.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Paços 
de Ferreira, como Unidade de Socorro 
técnica e operacionalmente preparada para 
as missões de prevenção e socorro, através 
da sua estrutura interna de formação 
e instrução do Corpo de Bombeiros, 
dispõe hoje de um quadro de formadores 
certificados pelo IQF que asseguram 
a formação interna dos elementos 
do seu quadro activo. A experiência 
formativa, alicerçada em sólidas bases 
técnico-pedagógicas conferem-lhe  uma 
inquestionável credibilidade que é agora 
colocada à disposição dos cidadãos 
através do Núcleo de Formação de 
Empresas e Instituições, formado dentro 
do Departamento de Formação do Corpo 
de Bombeiros, e está vocacionada para a 
formação e sensibilização dos indivíduos na 
área da prevenção, segurança e saúde. 

A vertente da formação permite 
aprofundar conhecimentos, mudar 
atitudes e comportamentos e contribuir 
para a valorização das capacidades dos 
profissionais. Nesse sentido, o Corpo 
de Bombeiros Voluntários de Paços de 
Ferreira cumpre o seu papel de ligação 
à comunidade colocando à disposição de 
todas as entidades públicas e privadas o 
conhecimento de que é detentor. Porque 
a realidade das empresas é diversificada, 
nem sempre os programas-tipo propostos 
se lhes adaptam perfeitamente. Por isso, 
os programas disponíveis podem ser 
adaptados às necessidades específicas de 
cada entidade. A oferta formativa do Corpo 
de Bombeiros dirigida aos colaboradores de 
empresas e instituições assenta em duas 
áreas essenciais da prevenção e do socorro 
como são a segurança contra e incêndio, os 

primeiros-
socorros e 

suporte básico 
de vida. Também 

dispõe de um 
gabinete técnico com 

capacidade para efectuar 
auditorias em prevenção e 

segurança, assim como prestar 
assessoria técnica na área de projectos 
de segurança contra incêndio e planos de 
emergência.

A  recente parceria efectuada entre 
a AHBVPF e a AEPF no âmbito da 
organização, avaliação e certificação das 
acções de formação, assim como da sua 
divulgação junto dos seus associados, veio 
trazer uma mais-valia técnica e um reforço 
da qualidade e credibilidade da formação 
que já era ministrada pelo Corpo de 
Bombeiros. A recente alteração legislativa 
que afectou todo o sector dos bombeiros 
veio criar condições para que estes 
alargassem o seu âmbito de acção para 
fora dos quartéis em termos de parceiros 
activos na formação dos cidadãos, na 
divulgação da cultura de segurança e 
na prestação de serviços. Queremos ser 
os primeiros e estar na linha da frente, 
assumindo a responsabilidade social e os 
desafios que temos pela frente. Convido, 
desde já,  os empresários e os responsáveis 
pela segurança nas empresas e instituições 
a informarem-se sobre estas questões tão 
pertinentes e actuais junto do Corpo de 
Bombeiros de Paços de Ferreira, que está 
disponível através dos seus responsáveis,  
a esclarecer as questões relacionadas com 
esta matéria sempre actual. 

É importante referir, para terminar , que 
estamos no século XXI e a evolução 
cada vez mais rápida das organizações 
e da sociedade não se compadece com 
métodos e atitudes desajustadas, muitas 
vezes arcaicas, com a indiferença e com a 
resistência à mudança. O investimento em 
novas tecnologias, em novas metodologias 
produtivas, no marketing eficaz, na 
modernização das empresas, tem de ser 
acompanhado pela formação contínua dos 
recursos humanos (os equipamentos e 
instalações não funcionam sós, precisam 
das pessoas), pelo investimento paralelo 
em instalações e sistemas de protecção das 
pessoas, da empresa e do meio ambiente 
do qual todos dependemos.

:: A 
Segurança 

não é um custo. 
É um

::

Arquitecto Jorge H C Rodrigues (comandante dos bombeiros voluntários de paços de ferreira

::

investimento 
seguro.
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O principal evento nacional decorreu em 
Gaia, no mês de Outubro, ao longo de três 
dias, debaixo de uma tenda gigante com 
1200 metros quadrados, com uma altura 
de quatro andares e capacidade para mil 
pessoas sentadas. Nomes como José António 
Tenente, Miguel Vieira, Anabela Baldaque, 
Luís Onofre, Luís Buchinho, Katty Xiomara 
e Fátima Lopes mostraram as suas mais 
recentes criações, apresentando a moda 
do próximo ano. No total, passaram pelo 
palco de Gaia 34 colecções, assinados por 
doze criadores consagrados, cinco novos 
designers e 16 marcas, oito das quais de 
calçado.

O conhecido e multifacetado Luís Buchinho 
não quis deixar os seus créditos por mãos 
alheias e apresentou uma colecção colorida e 
divertida, capaz de seduzir os mais sisudos. 
A rebeldia e o design passearam-se no 
Portugal Fashion, onde pontuaram cores 
improváveis como roxo, verde ácido, azul 
índigo ou branco e chocolate.

Já Luís Sanchez e João Branco, duas 
promessas, preferiram o romantismo e a 
fantasia numa colecção de linhas sinuosas 
e ramificadas. No lugar de bolsos corações, 
com cores suaves e discretas.
Estes dois exemplos evidenciam a qualidade e 
a diversidade das colecções em apresentação 
no Portugal Fashion, ao mesmo tempo 
que mostram a criatividade dos designers 
portugueses e certificam o talento das novas 
gerações.

A Câmara Municipal de Gaia assegurou 
a continuidade do Portugal Fashion até 
2010 através de protocolo assinado entre a 
Associação Nacional de Jovens Empresários, 
a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal 
e aquela autarquia.

::

Portugal 

Fashion 

mostra 

tendências

da moda 

para 2008

Gaia, Outubro 2007, ao longo de três dias. tenda com 1200 m2, capacidade para mil pessoas sentadas.

:: fátima lopes

:: miguel vieira

:: katty xiomara

:: luis buchinho

:: josé antónio tenente

:: anabela baldaque

:: luís onofre

:: luís sanchez

:: joão branco

::

A moda portuguesa 

continua em alta. 

::
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:: Dar vida temporária a um espaço 

desabitado é o conceito da exposição 

Casa Decor, um evento que ocorreu 

pela sexta vez no Porto entre 27 de 

Setembro e 21 de Outubro. Ao mesmo 

tempo, Lisboa recebia a 14ª edição desta 

iniciativa internacional.

No Porto, o espaço seleccionado foi o antigo 
Colégio Luso Internacional do Porto, tendo 
sido recuperado grande parte do edifício que 
integra o terreno da ex-Efanor, uma antiga 
fábrica têxtil, fundada em 1905 por Manuel 
Pinto de Azevedo e onde o empresário 
Belmiro de Azevedo, patrão do grupo Sonae, 
principiou a sua vida activa. Esta unidade 
fabril era composta por bairro operário, 
complexo desportivo, creche, refeitório, 
quinta e corpo privativo de bombeiros. 

O empresário, que é proprietário de todos 
os terrenos daquela zona de Matosinhos, 
onde já edificou um centro comercial e 
várias zonas habitacionais, tem arrojados 
planos para o restante, nomeadamente mais 
complexos habitacionais de luxo e o retomar 
da actividade do colégio já em 2008. 

Este edifício está inserido num novo projecto 
urbanístico, com uma vasta área de jardins, 
realizadas por uma equipa de arquitectos 
paisagísticos nacionais e internacionais.

A Casa Decor, que é um conceito internacional 
importado para Portugal, apresenta-se 
como uma “montra das novas tendências 
da arquitectura de interiores e paisagismo, 
design de mobiliário e decoração, patente 
em salas, cozinhas, banhos, spas, quartos 
de dormir e jardins”, na qual os designers, 
arquitectos e decoradores de interiores 
servem ao público interessado propostas 
completas de decoração de espaços. 
Cada um dos 40 especialistas ficou 
responsável por uma das áreas do edifício 
– uma cozinha, uma sala, um quarto, uma 
casa de banho ou mesmo um corredor – nele 
espelhando a proposta idealizada e concebida 
previamente.

A directora da Casa Decor do Porto, Cristina 
Archer, disse à CAPITAL DO MÓVEL que até o 
próprio edifício sofreu uma forte intervenção, 
tendo sido completamente remodelado.

No interior do edifício destaque para diversas 
soluções, completas, de decoração. Ou antes, 
de ambiente. É que as propostas destes 
especialistas em decoração de interiores 
inovaram ao ponto de seleccionares cheiros 
e sons para acompanhar as soluções. 
Introduziram alterações na própria 
construção do edifício, adaptando-o às suas 
necessidades, envolvendo-o na decoração 
do espaço. 

As cozinhas são uma criação adaptada 
ao espaço existente, o corredor regista o 
aproveitamento perfeito da luz e sombra, a 
casa de banho ganha luminosidade e parece 
muito maior do que, na realidade, acontece.
Este projecto representa, de uma forma 
genérica, uma casa ideal. 

Uma casa com muitos quartos, um restaurante 
e bar, vária salas… mas uma casa onde os 
arquitectos deram o seu melhor e revelam 
soluções criativas, inovadoras e altamente 
confortáveis e adequadas a grande parte 
dos gostos.

:: Casa Decor
é um projecto 
arrojado de 
decoração de 
interiores
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O mobiliário das áreas de descanso 

da exposição Salvador Dali no Porto 

foi disponibilizado pela Associação 

Empresarial de Paços de Ferreira 

(AEPF).

Este evento, que esteve patente no Palácio 
do Freixo, no Porto, entre 1 de Agosto e 4 
de Novembro, terminou com um registo 

de milhares de visitantes, saldando-se por 
um verdadeiro sucesso. A organização da 
exposição em Portugal esteve a cargo da 
Câmara Municipal do Porto e da Porto Lazer, 
e mostrou ao grande público uma parte do 
espólio de um dos maiores artistas plásticos 
de sempre e um dos maiores representantes 
mundiais do século XX. No Palácio do Freixo 

estiveram em exibição 285 peças originais 
certificadas, entre desenhos, esculturas e 
quadros, da Colecção Clot, num projecto da 
Fondazione Metropolitan de Milão, Itália. 
Destaque para cinco esculturas monumentais: 
Mulher Nua Subindo a Escada, Cavalo com 
Jóquei Tropeçando, Homem Sobre Golfinho, 
Perseo e Divindade Monstruosa.

O mobiliário que equipou as quatro áreas VIP do Red Bull Air Race, que 
decorreu no Porto no dia 1 de Setembro, era todo oriundo da Capital 
do Móvel. A Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF) foi 
convidada pela organização daquela prova desportiva para apoiar o 
evento através da intermediação entre a Red Bull e os empresários 
do sector. 
Desta forma, a AEPF apoiou um grande evento de cariz internacional, 
promovendo a marca Capital do Móvel e os seus associados, 

conseguindo que todo o mobiliário ali presente tenha sido adquirido 
em Paços de Ferreira.
O Red Bull Air Race é uma competição electrizante em que os pilotos 
mais talentosos do mundo se desafiam uns aos outros em corrida 
aérea de velocidade, precisão e habilidade. 
A competição apresenta uma nova e dinâmica categoria de pilotagem 
conhecida por “Air Racing”, onde o objectivo é seguir uma rota cheia 
de desafios no céu fazendo o menor tempo possível.

Capital do 
Móvel associou-
se a exposição 
de Salvador 
Dali

Mobiliário 
da Capital 
do Móvel 
na Red 
Bull Air 
Race
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