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Fim de ciclo,
com memória...

A vida é feita de ci-
clos que começam 
e acabam como 
todos sabemos. 

Termino este, satisfeito e com 
o espírito de dever cumprido 
num ano atípico que jamais 
alguém esquecerá. Passados 
10 anos, 4 como vice-presi-
dente e 6 como Presidente, 
encerro um ciclo de trabalho 
e de muita dedicação, cons-
ciente que a minha ação foi 
sempre norteada pela grande 
missão da AEPF “Participar e 
promover o desenvolvimen-
to socioeconómico de toda a 
região, reforçando o espírito 
associativo.” 

Enquanto entidade interve-
niente no desenvolvimento 
empresarial, a Associação 

Empresarial de Paços de 
Ferreira pretendeu e tem 
conseguido afirmar a sua ca-
pacidade de intervenção no 
desenvolvimento sustentado 
da economia, dinamizar o 
movimento associativo, re-
forçando a sua representativi-
dade e garantindo uma oferta 
de serviços de excelência 
sempre adaptados às necessi-
dades das empresas e desen-
volver atividades de interação 
entre os diferentes sectores 
económicos, de forma a im-
pulsionar a atividade econó-
mica e a envolvente empresa-
rial. A AEPF assume-se como 
uma organização que atua à 
luz dos Valores da Competên-
cia, do Profissionalismo e da 
Ética e Transparência, valo-
res esses que estiveram sem-

pre presentes no caminho 
que tracei até aqui. A AEPF 
sempre se consciencializou 
de que a realidade concelhia 
e regional evoluiu e que as 
expectativas dos empresários 
em relação a uma associa-
ção empresarial também se 
modificaram. De uma forma 
crescente e transversal, ten-
tei abranger todos os setores 
de atividade existentes no 
Concelho. Orgulho-me de ter 
um departamento de Apoio 
às Empresas muito ativo que 
mantem a sua veia de supor-
te ao tecido empresarial da 
região; um Departamento de 
Formação Profissional alta-
mente qualificado, responsá-
vel pela gestão e acompanha-
mento de inúmeros cursos de 
formação profissional; um 

Rui Carneiro
Presidente da Direção
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MENSAGEM DA DIRETORA-GERAL EXECUTIVA

Em janeiro de 2020, encetei o desafio de Diretora-Ge-
ral Executiva da Associação Empresarial de Paços de 
Ferreira, o qual aceitei com muita honra e consciente 
da responsabilidade desta função.

Face à crise gerada pela pandemia, o presente ano - assim co-
mo os seguintes, exigirão um esforço acrescido por parte da 
AEPF na defesa das empresas, de forma a garantir o acesso à 
informação e o apoio na manutenção da atividade empresarial. 

Atravessamos um dos momentos coletivos mais complexos, 
sendo tempo de agirmos com agilidade e criatividade, sendo 
tempo de entreajuda e de confiança. Para isso, a AEPF tem já 
uma estratégia definida de proximidade, acreditando que jun-
tos sairemos vencedores das adversidades.

Consideramos que este momento marca a necessidade de ro-
bustecer o associativismo, associativismo esse que esperamos 
que reforce a capacidade de intervenção da Associação Empre-
sarial de Paços de Ferreira. Este é o momento em que somos 
chamados a darmos o nosso melhor e nos superarmos, em que 
somos desafiados a evoluirmos com foco e determinação.

A todos os nossos associados e parceiros, deixamos nota de uma 
equipa transversal a diferentes áreas de atuação, uma equipa 
qualificada e experiente, disponível para acompanhar e alavan-
car sucesso às empresas. Estamos certos de que o importante é 
a direção e o rumo que tomamos!

Por Paços de Ferreira, por uma AEPF cada vez mais forte. ■

Abraçar o desafio, 
enaltecer a missão...

Filipa Belo
Diretora Geral Executiva

Pós-Graduada em Gestão da 

Qualidade, detentora de CCP, 

com Formação Contínua em 

Auditoria Interna e Gestão 

de Projetos, experiência pro-

fissional superior a 14 anos 

em formação profissional, na 

gestão e coordenação peda-

gógica de diversas tipologias 

de formação, especializada 

na área da formação para em-

presas e empresários e com 

intervenção profissional na 

implementação de Sistemas 

de Gestão.

PERFIL

Departamento de Feiras e 
Eventos dinâmico e inovador 
que organiza feiras e eventos 
de grande projeção nacional 
que integram o calendário 
nacional e internacional da 
área. A feira Capital do Móvel 
é, de facto, o principal cartão-
-de-visita da AEPF, mas o de-
partamento organiza outros 
certames que atingem grande 
projeção. 

Hoje, a feira Capital do Mó-
vel é o espelho do setor do 
mobiliário nacional, que ca-
da vez mais investe nos três 
pilares: inovação, design e 
qualidade. Para alcançar es-
te potencial e esta projeção, 
cumprindo com os objetivos 
aos quais me propus há uma 
década, contei com um ca-
pital humano ímpar que me 
apoiou fortemente, traba-

lhando afincadamente sem-
pre numa lógica colaborativa.

O meu muito obrigado à mi-
nha Equipa de Direção que 
ousou comigo operar a mu-
dança, arrojar e fazer dife-
rente.

A todos os colaboradores, 
sem exeção, uma palavra de 
forte apreço pela forma em-
penhada e motivada como 
sempre trabalharam vestindo 
a camisola da AEPF. O suces-
so desta organização depen-
de em grande parte deles.

Importantes também, foram 
todos os empresários que de 
forma estreita e participativa 
ajudaram na minha ação re-
fletindo uma evolução cres-
cente da AEPF pautada por 
uma relação frutífera para 

ambas as partes. A todos eles 
o meu muito obrigado!

A todas as entidades com as 
quais mantivemos parcerias, 
nomeadamente a Câmara 
Municipal de Paços de Fer-
reira, um agradecimento es-
pecial pela excelente e saudá-
vel relação mantida ao longo 
destes anos, onde remamos 
todos num único sentido para 
chegar a bom porto elevando 
a patamares de excelência a 
nossa marca.

Foi com enorme prazer que 
conduzi os destinos desta ins-
tituição, saindo com espírito 
de dever cumprido. Aprovei-
to este espaço para desejar os 
maiores sucessos à nova Di-
reção. ■
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Foi no dia 4 de março de 2020, nas insta-
lações da AEPF - Capital Do Móvel, que 
decorreu um Pequeno-Almoço/Debate, 
em parceria com a Casa de Investimen-
tos e a Efconsulting - Portugal, subordi-
nado ao tema “A preservação e valoriza-
ção das empresas familiares”.

A Associação Empresarial de Paços de 
Ferreira recebeu empresários de vários 
setores, num encontro com abertura de 
sessão feita pelo Presidente da Direção 
da AEPF, Rui Carneiro, e onde foram 
feitas apresentações que promoveram 
a participação dos intervenientes com 
perguntas/respostas em torno dos temas 
incluídos no programa, que passamos a 
relembrar: Competitividade da Empresa 
Familiar; A Estruturação da Família Em-
presária; A Preservação e Valorização do 
Património da Família. ■

A Associação Empresarial de Paços de 
Ferreira, realizou no 1º Semestre deste 
ano, diversas candidaturas no âmbito 
dos Sistemas de Incentivos do Portugal 
2020, nomeadamente SI Internaciona-
lização: E-Commerce e Transformação 
Digital, SI Internacionalização: Brexit 
– Diversificação de Mercados, SI Inter-
nacionalização: Acelerador de Expor-
tações, SI Inovação Produtiva, SI Em-
preendedorismo Qualificado e Criativo 
e SI Adaptar PME.  Contacte-nos para 
que o/a possamos ajudar a preparar a 
candidatura para a sua empresa. ■

O programa ATIVAR.PT, pu-
blicado recentemente no 
Diário da República, tem co-
mo objetivo principal o apoio 
ao emprego e à recuperação 
económica.

Este programa vem significar 
“um aumento do apoio finan-
ceiro quer para os destinatá-
rios, quer para as entidades 
promotoras”, segundo o Mi-
nistério do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social. 

Este programa integra duas 
medidas ativas de emprego 
– o Estágios ATIVAR.PT: que 
substituem os Estágios Pro-

fissionais, são estágios com 
a duração de 9 meses, não 
prorrogáveis, tendo em vista 
promover a inserção de jo-
vens no mercado de trabalho 
ou a reconversão profissional 
de desempregados. 

E também os incentivos ATI-
VAR.PT: a medida Incentivo 
ATIVAR.PT substitui o Con-
trato-Emprego e consiste 
num apoio financeiro aos 
empregadores que celebrem 
contratos de trabalho sem 
termo ou a termo certo, por 
prazo igual ou superior a 12 
meses, com desempregados 
inscritos no IEFP, com a obri-

gação de proporcionarem 
formação profissional aos 
trabalhadores contratados. 

Ambas medidas integram o 
ATIVAR.PT – Programa Re-
forçado de Apoios ao Empre-
go e à Formação Profissional, 
inscrito pelo Governo no 
Programa de Estabilização 
Económica e Social, com o 
objetivo de assegurar a ma-
nutenção do emprego e a re-
toma progressiva da ativida-
de económica. Encontram-se 
a aguardar abertura de candi-
daturas. ■

PEQUENO-ALMOÇO/DEBATE

INCENTIVOS ÀS EMPRESAS PORTUGAL 2020

Valorização das 

empresas familiares

Mais apoios financeiros para 

expandir e contratar

Primeiro semestre de 

candidaturas
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A Jota Barbosa Interiors foi fundada há mais de 
30 anos por Joaquim Barbosa. Durante esse 
percurso, a empresa destacou-
-se no setor do mobiliário e 

design de interiores, não só no mercado 
nacional, mas também além-fronteiras. 
Apesar do longo caminho percorrido, a 
filosofia da empresa assenta numa máxi-
ma clara e inequívoca: o foco é o cliente.

Como definir a Jota Barbosa Interiors?

Com mais de 30 anos muito haveria para se di-
zer, no entanto, acho que destacaria os diversos 
investimentos em contraciclo, que nos permi-
tiram afirmar a nossa empresa e nome “na pra-
ça”, tornando a Jota Barbosa no que ela é hoje. 
O mercado está em constante evolução e a adap-
tação a estas mudanças vai-se tornando cada vez 
mais exigente. Acho que consegui, ao longo dos 
anos demonstrar uma “mente aberta” para acei-
tar as mudanças e aprender com as mesmas, 
fui dando asas a quem percebe um pouco mais 
de tecnologia, não deixando de querer perce-
ber… Nunca tive redes sociais até ao dia que 

Com duas marcas internacionais,a Jota Barbosa 
Interiors tem participado nos maiores eventos 
a nível mundial, sempre ostentando com muito 
orgulho a marca Capital do Móvel.

me mostraram o Linkedin e percebi que po-
deria angariar clientes, aí criei logo o meu 
perfil e até me tenho desenrascado. Mais 
recentemente investimos num novo espaço, 
desta vez na Foz do Douro, pois já era tempo 
de estar mais próximo dos nossos clientes. 
A localização foi estrategicamente escolhida 
e tem sido um sucesso. Embora a abertura 
do espaço tenha acontecido em plena Crise 
Pandémica, o fluxo de clientes tem sido mui-
to bom e estamos muito satisfeitos. Outro 
investimento, tão ou mais importante que 
este espaço é a aposta que vimos a fazer ao 
longo dos anos no nosso pessoal, na criação 
da nossa equipa, que veste a camisola e que 
nos tem possibilitado este crescimento. Um 
agradecimento a eles e a todo o seu empe-
nho!

Qual o posicionamento da empresa atual-
mente no mercado internacional? Sendo 
uma empresa de comércio, como se encon-
tram ao nível da internacionalização?

Em tempos de crise sempre tentei ver as 
oportunidades, somos uma empresa que 
sempre apostou em contraciclo o que pos-
sibilitou manter o foco. Em 2010 na grande 
crise imobiliária investimos no nosso 3º sho-

wroom em Paços de Ferreira, com mobiliá-
rio de topo e que funciona também para os 
nossos clientes internacionais, com uma li-
gação ao aeroporto de 15 minutos. Com duas 
marcas internacionais, a Prime Design e a 
Stylish Club, temos participado nos maiores 
eventos a nível mundial, sempre ostentando 
com muito orgulho a marca Capital do Mó-
vel. O ser uma empresa de comércio é algo 
que nos permite trabalhar o cliente numa 
vertente muito importante, a de cuidar, criar 
relações. Há espaço para todos e é importan-
tíssimo que haja esta cadeia de distribuição e 
estas parcerias para que possamos ser mais 
competitivos e mais atentos às necessida-
des dos clientes, de forma a ganhar quota 
de mercado.  Quem produz deve focar-se em 
produzir o melhor, quem vende deve focar-
-se em vender da melhor forma. Temos bons 
parceiros na produção e acho que somos 
bons parceiros para eles também

Quais considera que sejam as vantagens/be-
nefícios da participação na feira Capital do 
Móvel para a empresa? 

A pergunta é pertinente, mas obriga-nos a 
olhar para as 54 edições, para os mais de 
25 anos de feiras Capital do Móvel e para o 

Ter mente aberta e saber 
criar relações

EMPRESAS JOTA BARBOSA INTERIORS

Joquim Barbosa
Fundador e CEO da 
Jota Barbosa Interiors
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mercado em si. Somos das poucas empre-
sas que participaram em praticamente to-
das as edições da Capital do Móvel e desde 
que começamos nunca mais paramos. Acre-
ditamos que um certame como este só traz 
vantagens, tanto ao público, que fica com 
acesso a uma enorme oferta num mesmo 
espaço, bem como para os empresários que 
têm oportunidade de num reduzido espa-
ço temporal ter bastantes mais visitas e de 
vários pontos do país e até do estrangeiro. 
Tendo em conta a situação conjuntura atual 
de pandemia, poder apresentar a nossa em-
presa e os nossos serviços na feira da Capital 
do Móvel, é um orgulho e uma oportunidade 
que vemos de muito bom grado. 

E as vantagens da marca Capital do Móvel?

A Marca Capital do Móvel é algo que me diz 
muito, sempre fui grande defensor da nossa 
região, da nossa produção e da nossa cultura. 
Sendo empresário há mais de 30 anos, em Pa-
ços de Ferreira, sempre me envolvi nas mais 
variadas iniciativas de promoção do Mobiliá-
rio pois acredito que apenas assim, juntos a 
uma só voz e em prol de algo maior que a in-
dividualidade conseguimos e conseguiremos 
manter o nosso setor vivo. Os tempos são 
difíceis, muito difíceis, mas temos que con-
tinuar resilientes. Capital do Móvel, sempre.

De que forma poderá descrever a superação 
da empresa face à conjuntura atual da CO-
VID-19?
Nas crises temos que ver as oportunida-
des, é de facto algo que ninguém esperaria 
que viesse a acontecer, mas temos que ser 
resilientes e encontrar novas formas de es-

tar com os clientes. O nosso espaço na Foz 
do Douro, no Porto ficou pronto em plena 
Pandemia, mas não deixamos de o abrir ao 
público quando foi possível, sempre com as 
devidas precauções e restrições sanitárias. 
Foi difícil? Foi… Mas não há impossíveis. 
Além disso, temos um departamento de 
marketing na empresa que está todos os dias 
a estudar novas formas de atingir os nossos 
clientes, de estar próximo deles, de sermos 
vistos, tudo no online. Offline, tentamos to-
dos ser embaixadores da marca onde quer 
que vamos, é este o espírito da nossa equipa, 
porque cada um “veste a camisola” e eu ten-
to sempre levar a bandeira, nunca deixo de 
entregar uns cartões ou umas máscaras em 
cada sítio que vou. 

Qual considera ser, na sua ótica, o papel da 
Associação Empresarial de Paços de Ferreira 
no apoio à empresa?

A Associação deve ser um aglutinador de co-
nhecimento e defensor dos interesses dos 
empresários junto do Governo e da classe 
política. É muito bonito dizer-se que a ex-
portação do mobiliário aumenta a 2 dígitos, 
mas há que perceber que o mesmo se deve 
a um esforço heróico dos empresários, sen-
do que por vezes (se não sempre) falta aos 
nossos governantes o conhecimento das di-
ficuldades diárias de quem está no terreno. 
Precisamos de ações concertadas de promo-
ção externa, como se tem feito as missões 
e outros eventos, para chegar aos clientes. 
Temos que trazer mais clientes a Paços de 
Ferreira, colocar a cidade no mapa de Tu-
rismo Empresarial e a AEPF é chave nesse 
processo. ■

A Associação Empresarial de Paços de Ferrei-
ra, encontra-se com inscrições abertas, para 
os Programas de Formação-Ação “Formação 
PME” e “Melhor Turismo 2020”. Os projetos 
são Iniciativa do Portugal 2020, com financia-
mento UE/FSE, através do Programa Opera-
cional Competitividade e Internacionalização.

A estrutura de intervenção subjacente aos 
Projetos Conjuntos de Formação-Ação para 
PME decorre das grandes tendências interna-
cionais atuais, nas quais o tecido empresarial 
português releva negativamente, em especial 
o segmento das micro, pequenas e médias 
empresas, pelos baixos níveis de formação/
qualificação dos recursos humanos - ao nível 
quer dos trabalhadores das empresas, quer 
dos próprios empresários e quadros dirigen-
tes: o perfil dos ativos em geral evidencia ne-

cessidades de desenvolvimento efetivo, que 
permita níveis de autonomia e de adequação 
das suas qualificações aos desafios da globa-
lização. A qualificação dos recursos humanos 
das empresas é a premissa mais essencial a 
uma melhoria contínua da capacidade com-
petitiva das PME. E a mudança organizacional 
a operar nestas requer uma intervenção prio-
ritária nos domínios: da economia digital, da 
implementação de sistemas de gestão, da oti-
mização de recursos financeiros.

Contacte-nos para mais informações. ■

INCENTIVOS ÀS EMPRESAS

Projetos Conjuntos de Formação-Ação

Formação PME e Melhor Turismo 2020
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Para quem já passou pela Avenida de São Domingos, em Carvalho-
sa, e não reconheceu o logotipo da Mimaal - Real Furniture, junto 
da Movelantigo, trata-se da mais recente marca da Movelantigo. 
Sendo esta uma empresa com mais de 40 anos de experiência no 

setor mobiliário, a Mimaal nasceu da adaptação às necessidades do merca-
do atual e do desejo de tornar realidade os projetos idealizados pelos clien-
tes.

A Movelantigo foi fundada em 1977 por 
Albino Tristão e por António Nunes 
(Leite). Em 1995 tornou-se também 
sócio da empresa José Alves Barbosa. 
Nos dias de hoje, a empresa tem como 
sócios Albino Tristão, José Alves Bar-
bosa e os quatro filhos de António Nu-
nes (Leite).

A empresa deu início à sua atividade 
produtiva no ano de 1978, sendo ini-
cialmente vocacionada para a produ-
ção de mobiliário em madeira maciça 
de castanho e carvalho com a aplica-
ção da arte da talha. Os empresários 
depressa se aperceberam de que, para 

a empresa ter sucesso, seria necessá-
rio diversificar a sua produção com a 
introdução de novos designs e novos 
processos de fabrico. Constituída por 
uma equipa de operários especializa-
dos, encara desde a sua fundação o 
futuro com otimismo moderado, pelo 
facto de ter na sua gestão pessoas com 
uma visão consciente e realista. 

Os produtos da Movelantigo eram e são 
quartos, salas e complementos. Cada 
gama possui diferentes linhas, conce-
bidas com arte e engenho, de acaba-
mentos rigorosos, enaltecendo todos 
os mais pequenos detalhes. A Move-

O foco na internacionalização e o desejo de voltar a 
estar presente nas Feiras da Capital do Móvel

Da tradição à 
inovação

EMPRESAS MOVELANTIGO

Albino Tristão
Fundador e Sócio da Movelantigo
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lantigo teve loja de mobiliário em Angola en-
tre os anos 2002 e 2014, liderada por Albino 
Tristão. José António Barbosa foi um dos co-
laboradores da empresa que conversou com 
a AEPF, a respeito das dinâmicas de trabalho 
e progresso da Movelantigo. O Responsável 
de Produção de 47 anos, filho do sócio José 
Alves Barbosa, trabalha na fábrica desde os 
14 anos de idade e a Movelantigo é “a minha 
segunda casa”. Refere, “é tudo feito na fábrica 
e que fazem muitos móveis por medida”. 

No que diz respeito ao tipo de clientes da 
empresa, José António diz tratarem-se espe-
cialmente de pessoas da classe média, jovens 
adultos que compram a primeira casa, e  tam-
bém “muitos clientes já fidelizados, desde há 
muitos anos, especialmente senhoras com 
um gosto especial pela decoração”, acrescen-
ta que “a partir de 2002 passamos a produzir 
mobiliário mais contemporâneo e atual - há 
uns anos havia mais tempo para cuidar e en-
cerar os móveis, mas hoje com a dinâmica de 
trabalho os jovens têm preferência por mó-
veis práticos e de linhas direitas e lisas”. 

Assim surge a Mimaal, a nova marca cujo no-
me provém da sigla Movelantigo Indústria de 
Móveis em Arte Antiga, Lda. - para responder 
às necessidades do mercado atual e do dese-
jo de tornar realidade os projetos idealizados 
pelos clientes. 

A Mimaal é uma marca da Movelantigo com 
ambições. A mais recente marca passa então 
a ser a imagem de mobiliário contemporâneo 
e de um melhorado serviço de apoio ao clien-
te. Mas, antes disso, estão mais de 40 anos 
de história de uma empresa de referência no 

concelho e na região que dão força aos 23 co-
laboradores para acreditar nos projetos para 
o futuro. 

Rúben Tristão, filho do sócio fundador Albi-
no Tristão, é desde Março de 2020 Diretor Co-
mercial e Responsável pelas relações com o 
mercado externo na empresa. José António 
diz tratar-se da pessoa ideal para ajudar com 
os projetos de internacionalização, “dada os 
vários anos de experiência de trabalho na 
Austrália - não só experiência ao nível do tra-
balho, mas também com línguas e relações 
internacionais”. 

“Já estivemos presentes, no passado, em paí-
ses como Angola, Moçambique, França, Es-
panha, Luxemburgo… neste momento, es-
tamos em conversações com entidades para 
avaliar a possibilidade de avançar para novos 
projetos, e desejamos poder marcar presen-
ça em França, nos EUA, na Polónia, em Ingla-
terra já em 2021”, refere Rúben Tristão. 

A Movelantigo é o Associado Nº 1 da Asso-
ciação Empresarial de Paços de Ferreira e 
segundo Rúben Tristão, “existem, para nós, 
várias vantagens em ser associado da Asso-
ciação Empresarial de Paços de Ferreira, 
entre as quais dar-nos a conhecer os apoios 
e incentivos e, também,  vemos com muito 
otimismo o facto do Jornal do Empresário 
divulgar as empresas do concelho…”.

Rúben Tristão acrescenta, ainda, “Quanto 
às Feiras da Capital do Móvel? Gostaríamos 
imenso de voltar a participar… Temos mui-
ta esperança de  que o ano corra bem e que 
se proporcione”. ■

Tradição e Progresso...
...a fórmula de sucesso 
das Capitais do Móvel

*spoiler alert: o único ingrediente principal é o trabalho

54ª capital
do móvel
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A Associação Empresarial de Paços 
de Ferreira voltou a estar presente no 
Centro de Congressos da Alfândega do 
Porto entre os dias 5 a 13 de setembro 
de 2020, com a 54ª Edição da Capital do 
Móvel – Feira de Mobiliário e Decora-
ção, evento inequivocamente especial, 
organizado pela AEPF na Cidade Invic-
ta. Com o mote “Móveis que são a sua 
casa”, o evento foi inaugurado no dia 5 
de setembro, com o rigor de tantos em-
presários capazes de seguir em frente, 
contra a conjuntura atual que vivemos 
de pandemia. O Presidente da Câma-
ra Municipal de Paços de Ferreira, 
Humberto Brito, presidiu, nesse dia, à 
inauguração da 54ª Capital do Móvel e 
sublinhou o trabalho dos empresários 
e o papel ativo e preponderante de Rui 
Carneiro, referindo tratar-se de uma 
“personalidade que merece por parte 
do nosso Município e dos empresários 
uma palavra de profunda gratidão”. A 
feira marca a saída da presidência da 

direção da AEPF de Rui Carneiro, que 
sublinhou, na sua intervenção, o fac-
to do certame se tratar do “primeiro 
evento a ser realizado em todo o país 
desde o início da atual conjuntura de 
pandemia em que nos encontramos, 
que trouxe consequências sem prece-
dentes ao nível sanitário, económico e 
psicológico para todos”. A 54ª Capital 
do Móvel recebeu no dia 7 de setembro, 
segunda-feira, a visita do Presidente do 
CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, 
e da sua comitiva, para conversar com 
os empresários e expositores presentes 
no certame e, também, com os diversos 
orgãos de comunicação social que mar-
caram presença nesse dia para registar 
o momento. O Presidente do PSD, Rui 
Rio e a sua comitiva, acompanhados 
pelo PSD de Paços de Ferreira, visi-
taram a Alfândega do Porto, no quar-
to dia de 54ª Capital do Móvel. No dia 
9 de setembro, a 54ª Capital do Móvel 
recebeu a visita do Primeiro Ministro, 

Contra todas as adversidades, mais um 
evento de sucesso

Capital do Móvel regressa 
à Alfândega do Porto

EVENTOS 54ª CAPITAL DO MÓVEL
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António Costa e do Ministro de Estado da Eco-
nomia e da Transição Digital, Pedro Siza Viei-
ra, e demais entidades que puderam interagir 
e conversar sobre os projetos e desafios para 
o futuro. Nesse mesmo dia, Paulo Ferreira, 
Vice-Presidente do Município de Paços de 
Ferreira, destaca o empenho “da Câmara 
Municipal e da Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira em contribuir para o con-
tínuo crescimento da economia do conce-
lho e do país.”, acrescentando que “o nosso 

concelho define-se hoje pelo caminho que 
escolheu, e pelo qual quer continuar a cami-
nhar”. O Presidente da Direção, Rui Carneiro, 
começou por agradecer a todos os presentes, 
dirigindo-se também aos “empresários, que 
norteados pela sua enorme capacidade de 
resiliência, em momento algum baixaram os 
braços e, mais uma vez, estão a dar provas da 
sua capacidade de resposta e adequação face 
às adversidades”, acrescentando que o evento 
se tratou de uma “cabal demonstração de con-

fiança na recuperação do nosso País, sendo 
mérito dos nossos empresários!”. Rui Carnei-
ro sublinhou, ainda, a “forma corajosa como 
os empresários da nossa região interiorizaram 
as lições amargas de um passado recente, e as 
nossas empresas acumularam um inestimável 
capital de experiência e de sabedoria; daí o 
respeito com que são hoje encaradas a nível 
internacional, e o crescente papel a que são 
chamadas a desempenhar, designadamen-
te no contexto regional em que se inserem.” 

Dirigindo-se a António Costa, partilha a sua 
“convicção de que o apoio mútuo é um bem 
insubstituível, sem o qual o desenvolvimento 
e o bem-estar económico nunca passarão de 
uma miragem eternamente adiada, pelo que 
temos todos e cada um de nós, o dever de de-
monstrar o apoio aos nossos empresários, não 
permitindo que se perca o que de melhor se 
produz no nosso concelho”. Acrescenta como 
sendo “crucial o apoio do governo às empre-
sas no desenvolvimento da sua atividade ex-
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e 

portadora, com medidas adicionais que 
permitam dar continuidade ao proces-
so de internacionalização”, terminou 
a sua intervenção, referindo ser com 
agrado que realiza o seu “último dis-
curso enquanto Presidente da Associa-
ção Empresarial de Paços de Ferreira”, 
acrescentando, “(...) um especial agra-
decimento aos nossos empresários por 
todo o trabalho conjunto desenvolvido 
e por todo o apoio ao longo de dez anos 
de trabalho”. Pedro Siza Vieira, diri-
giu, na sua intervenção, algumas pa-
lavras aos empresários: “são momen-
tos difíceis os que estamos a viver. São 
momentos que testam a capacidade 
dos nossos empresários, a capacidade 
dos nossos trabalhadores e a capaci-
dade da comunidade no seu conjunto. 
Mas o exemplo que aqui testemunha-
mos, a capacidade de resistência dos 
nossos empresários, a capacidade da 
organização deste evento dá-nos me-
lhor esperança, e os melhores sinais 
de confiança para o nosso futuro cole-
tivo”. O Ministro do Estado da Econo-
mia e da Transição Digital refere-se à 
54ª Capital do Móvel como uma “oca-
sião importante e simbólica”, comple-
tando que “é importante, em primeiro 
lugar, porque representa a vitalidade 
e a capacidade de resistência de uma 
indústria e de um setor que nos últi-
mos anos foi capaz de afirmar inter-
nacionalmente a excelência e a qua-
lidade da produção portuguesa (...), 
mas é também simbólica, porque nes-
tes tempos em que procuramos com-
bater a pandemia, condição essencial 

para a retoma da normalização da 
nossa vida comunitária e da nossa vi-
da económica, temos que demonstrar 
que somos capazes de organizar even-
tos, onde as empresas possam con-
tactar com os seus clientes, onde os 
profissionais do mesmo ramo possam 
conhecer o que os outros estão a fa-
zer e que isso pode ser feito em segu-
rança”. O Primeiro Ministro António 
Costa elogiou a indústria do mobiliá-
rio, como sendo “uma indústria capaz 
de se reinventar, de se modernizar, 
de fazer coisas diferentes, de fazer 
coisas novas.” Referindo-se à mostra, 
“quem deu a volta por estes diferentes 
expositores, teve a oportunidade de 
encontrar os móveis do seu próprio 
gosto. É essa diversidade que é abso-
lutamente fundamental”. No que diz 
respeito à atual conjuntura de pande-
mia que vivemos, o Primeiro Ministro 
deixa uma mensagem: “é organizando 
os espaços de trabalho, e os espaços 
como este, (...) que vamos seguir em 
frente e que vamos vencer esta bata-
lha”. Dirigindo-se, posteriormente, a 
Rui Carneiro: “neste dia em que rea-
liza a sua última intervenção pública, 
quero parabenizá-lo pelos dez anos 
de trabalho em que esteve à frente da 
Associação (...) e dar-lhe os parabéns 
pelo conjunto de Associados que es-
tão representados nesta mostra, que 
revelaram bem que estão prontos e 
determinados em seguir em frente”. 
Numa palavra final, António Costa re-
fere-se a Paços de Ferreira como sen-
do “justamente a Capital do Móvel”. ■
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O ano de 2019 fi-
ca marcado pela 
consolidação de 
vários projetos 

de formação, nomeada-
mente, Capacitação para a 
Inclusão e Formação Mo-
dular Certificada.

De facto, entre Janeiro e 
Abril de 2019 foram reali-
zadas duas ações no âmbi-
to do projeto capacitação 
para a inclusão, uma ação 
de Empregado/a de Anda-
res e uma de Eletricista, 
contabilizando 600 horas 
de formação e abrangendo 
um total de 40 formandos/
as. Estas ações visam o de-
senvolvimento de compe-
tências sociais, pessoais e 
profissionais de grupos em 
risco de exclusão social, 
com vista à (re) inserção 
profissional dos forman-

dos envolvidos e apresen-
tou uma taxa de conclusão 
de 97%.

Relativamente ao projeto 
de formação modular cer-
tificada, iniciamos no ano 
transacto 36 ações, num 
total de 72. No âmbito des-
ta tipologia foram abrangi-
dos 613 formandos/as.

No final do ano, avança-
mos com uma candidatura 
para a execução de 8 ações 
no âmbito da Educação e 
Formação de Adultos que 
veio aprovada  na sua tota-
lidade no início do ano de 
2020. 

Adesão e 
participação

O ano de 2019 fica marca-
do pela maior adesão do 

público à formação. De 
facto, no ano de 2018 re-
gistamos pouca afluência 
dos adultos para a forma-
ção em virtude dos anos 
de paragem de oferta de 
formação profissional. Tal 
não se verificou no ano 
de 2019, que fica marcado 
pelo aumento da procura 
dos adultos pela formação 
como forma de enrique-
cimento curricular e/ou 
pessoal. Importa referir 
que ainda existe muito tra-
balho a ser desenvolvido 
no âmbito da sensibiliza-
ção das empresas  para a 
importância da formação 
dos seus trabalhadores. A 
AEPF dispõe de formação 
gratuita que pode ser de-
senvolvida nas empresas 
ou nas instalações da AEPF 
e de acordo com as neces-
sidades identificadas.

O ano de 2020 fica marcado pela aprovação dos 
Cursos de Educação e Formação de Adultos.

Uma oferta em 
evolução

A AEPF tem uma vasta ofer-
ta formativa para Jovens e 
Adultos que pretendem au-
mentar as suas qualificações 
ou apenas reciclar os seus 
conhecimentos em áreas co-
mo línguas, comércio, ciên-
cias informáticas, hotelaria 
e restauração, contabilidade 
e fiscalidade, entre outros. 
O ano de 2020 fica marcado 
pela aprovação dos Cursos 
de Educação e Formação de 
Adultos reforçando assim a 
oferta formativa para adul-
tos e o importante papel da 
AEPF no âmbito da aprendi-
zagem ao longo da vida.

A pandemia veio trazer uma 
sensação de insegurança ge-
ral, o que dificulta o regres-
so à formação presencial. 
No entanto, a AEPF e a sua 
equipa facilmente se adap-
taram aos novos desafios 
impostos pela pandemia, 
avançando com a formação 
à distância. Neste momen-
to, e já retomada a formação 
presencial cumprindo as 
orientações da DGS, mante-
mos algumas formações à 
distância o que possibilita 
alcançar outros participan-
tes que de outra forma não 
chegariam a nós. ■

Um ano de inclusão 
e certificação

FORMAÇÃO REVISÃO 2019

Marta Barbosa
Coordenadora do Departamento de 

Formação Profissional
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Com um historial 
ímpar no domínio 
da educação e for-
mação de adultos, 

a AEPF associando-se ao lan-
çamento do Programa Qua-
lifica, decidiu concorrer à 
atribuição de um Centro Qua-
lifica (CQ), com sucesso. Ini-
ciou funções a 01 de Agosto 
de 2017 e nunca mais parou. 
O Centro Qualifica funciona 
no Parque de Exposições da 
Capital do Móvel, em Paços 
de Ferreira.

Este centro é vocacionado pa-
ra a informação, orientação e 
encaminhamento de jovens 
e adultos para as ofertas for-
mativas mais adequadas às 
suas necessidades.

Com este impulso para a 
Aprendizagem, qualificação 
ao longo da vida e reforço da 
empregabilidade, o Centro 

Qualifica AEPF desenvolve 
processos de reconhecimen-
to, validação e certificação de 
competências (RVCC) adqui-
ridas pelos adultos ao longo 
da vida, por vias formais, in-
formais e não formais, na sua 
vertente escolar, profissional 
ou de dupla certificação.

O Centro promove a aquisi-
ção de competências base, 
com vista a concluir o 4.º,  6º, 
9º ou 12º ano e competências 
profissionais, com o objectivo 
de certificar uma profissão.

Atenta a sua interlocução pri-
vilegiada e vocação empresa-
rial, promove também a sua 
actividade em regime de iti-
nerâncias junto de empresas/
entidades, para acompanhar 
os seus colaboradores.

A intenção de apresentar um 
balanço para um período de 

atividade de três anos é muito 
positiva e esta avaliação de-
verá suscitar alguma reflexão 
sobre uma iniciativa que é 
da maior importância para o 
desenvolvimento do país e o 
auto-estima dos portugueses.

Assim, o relançamento de 
um Programa para os adultos 
portugueses terem acesso a 
modalidades de educação e 
formação, deve ser valoriza-
do porque exprime uma polí-
tica pública inclusiva visando 
alargar o campo de oportu-
nidades a todos aqueles que 
não puderam, pelas mais va-
riadas razões, concretizar o 
percurso de qualificação que 
poderiam e eventualmente 
desejariam, a seu tempo, ter 
realizado.

A paixão pela aprendizagem, 
pela leitura, pela cooperação, 
pela partilha e pelo sentido 

Como foi, para si, fazer 
o 12º ano com o Centro 
Qualifica da AEPF?

Foi uma experiência 
muito positiva, foi um 
gosto trabalhar com a 
equipa da AEPF. A forma 
como se preocuparam 
connosco, como nos in-
centivaram… Foi muito 
bom. Fez toda a dife-
rença. Gostei muito dos 
conteúdos, são de mui-
to interesse, são atuais, 
pois fazem parte do nos-
so dia-a-dia e das nossas 
vivências.

Quais foram, para si, as 
principais mais-valias?

Durante todo o processo 
devolvi competências na 

área da informática, que 
era uma área em que me 
sentia menos à vontade 
e aprendi imenso. Em 
relação aos outros temas 
foi muito bom, porque 
pesquisamos e com-
preendemos melhor as 
situações que vivemos 
todos os dias. 

Que conselhos gosta-
ria de dar aos próximos 
adultos?

Gostaria de dizer às pes-
soas que invistam na 
formação. O saber, o co-
nhecimento, não é ape-
nas para nos facilitar no 
trabalho… Também nos 
traz realização pessoal, 
eleva a nossa auto-esti-

ma e deixa-nos orgulho-
sos por conseguirmos 
atingir as nossas metas. 
Se eu tivesse que guar-
dar um dia que eu gos-
tasse mesmo muito nas 
memórias, foi o dia do 
júri. Foi fantástico! Acho 
que vale a pena... Foi 
mágico!

Marina Alves defende a necessidade de acreditar 
no futuro, num momento que a história recordará 
como um marco do século XXI.

Um novo centro de 
oportunidades

FORMAÇÃO CENTRO QUALIFICA

TESTEMUNHOS

Marina Alves
Coordenadora do 
Centro Qualifica

de comunidade tem que ser 
incentivada. Mais ainda no 
tempo que vivemos. Esta pan-
demia veio mostrar-nos que 
podem tirar-nos tudo, num 
ápice, mas o conhecimento 
esse ninguém nos pode tirar.

Temos de acreditar no futu-
ro, que é possível ultrapassar 
este momento, que a história 
recordará como um marco do 
século XXI.

Resta-nos optar entre resul-
tados sem (ou com pouco) 

impacto social ou resulta-
dos com verdadeiro impac-
to social e efectivo. Quere-
mos acreditar que o CQ da 
AEPF cria e continuará a 
criar impacto social efecti-
vo na população do nosso 
Concelho. ■

Rosa Ferreira: “Foi mágico!”
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Áurea Neto
Adulta do 
Centro Qualifica

Sílvia Gonçalves
Adulta do 
Centro Qualifica

Sendo a vida um caminho que 
merece ser partilhado e, sendo a 
partilha uma fonte de enriqueci-
mento, partilho convosco o que 
foi uma experiência rica, um 
pouco nostálgica, de reflexão e 
aprendizagem.

Nostálgica, porque me levou de 
regresso à minha infância e juven-
tude, a antigas relações sociais, a 
momentos felizes e sonhos ainda 
por realizar. Rica, porque a cada 
instante da elaboração do PRA-
-Portefólio Refletivo de Aprendi-
zagem, fui consolidando tudo o 
que a vida me ensinou.

E, porque a altura certa estava à 
espreita, aceitei o desafio testan-
do-me a mim mesma, dando pro-
vas do que sou capaz. Foi assim 
que concluí o processo de RVCC. 
Muito obrigada a toda a equipa da 
AEPF.

Depois de alguns anos pensar 
em voltar a estudar.

Decidi fazer o 12º ano e depois de 
várias pesquisas escolhi fazer no 
Centro Qualifica da Associação 
Empresarial de Paços de Ferrei-
ra. 

Gostei muito de ter feito este 
percurso, fui sempre muito bem 
acompanhada e orientada por 
todas as técnicas, ajudando-me 
sempre que eram solicitadas.

Recomendo a quem queira con-
cluir os estudos a fazerem no 
Centro Qualifica da Associação 
Empresarial de Paços de Ferrei-
ra.

Obrigada a todas por me terem 
acompanhado neste percurso 
que para mim era e foi muito im-
portante.
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Ofélia Barbosa é uma das 
mais conceituadas lojas de 
luxo do concelho de Paços 
de Ferreira, e dispõe de uma 

vasta oferta de marcas de vestuário fe-
minino, como Red Valen-
tino, Elisabetta Franchi, 
Just Cavalli, Pinko, Atos 
Lombardini, J Brand, 
Luís Buchinho. Situado 
na Rua Jaime Leão Pinto, 
em Paços de Ferreira, o 
estabelecimento dispõe 
de uma variedade de 
marcas nacionais e inter-
nacionais de referência. 
“Estamos sempre atentos 
às últimas tendências, 
procurando apresentar 
uma oferta diversifica-
da”, refere a proprietária do estabeleci-
mento, Ofélia Barbosa.

A loja dispõe, também, de vários aces-
sórios (malas, carteiras, sapatos, mar-

roquinaria) que ajudam a encontrar o 
conjunto perfeito para cada ocasião. 
Segundo Ofélia Barbosa, o estabeleci-
mento tem ao dispor das suas clientes 
os serviços de atendimento personali-

zado, consertos e arran-
jos.

Quando a empresária 
deu início a este proje-
to, estava consciente de 
que, à data, o meio era 
pouco movimentado, 
mas simultaneamente, 
de que o facto de ter um 
desafio pela frente foi 
exatamente o que lhe 
deu força e motivação 
para seguir em frente. 
Segundo a proprietária 

da loja de vestuário feminino de luxo 
do concelho de Paços de Ferreira, o 
estabelecimento surgiu com o objetivo 
de transmitir uma mensagem de “vita-
lidade, glamour, sofisticação e elegân-

Um estabelecimento com atendimento 
personalizado e marcas exclusivas

Vestuário feminino de luxo 
em Paços de Ferreira

COMÉRCIO OFÉLIA BARBOSA

cia através da oferta disponível”. Nas 
palavras da mesma, a empresa nasceu 
da sua paixão pela moda e, também, 
pelo gosto de se relacionar com pes-
soas. Ofélia Barbosa acredita que Paços 
de Ferreira é um local fantástico para 
se viver, com excelentes dinâmicas so-
ciais e infraestruturas, e sente-se satis-
feita pela aposta no concelho de Paços 
de Ferreira como sede do seu negócio, 
procurando continuar a trazer marcas 
de qualidade e de referência, e uma vi-
são cada vez mais diversificada e com 
ofertas extraordinárias para os nossos 
concidadãos. Acredita que o negócio 
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acrescenta diversidade e que sente satis-
fação por ter ousado apostar na diferença. 
“Hoje, os nossos clientes não são limitados 
pelas fronteiras do concelho ou da região. 
E devemos isso, em boa parte, à A41, que 
trouxe muitas pessoas para cá”. A empresá-
ria refere que recebe clientes de Paços de 
Ferreira, Paredes, Lousada e toda a região 
do Vale do Sousa, mas também tem muitas 
clientes, já fidelizadas, do Porto, de Gui-
marães, “algumas vêm de Lisboa”. “Temos 
clientes em que a mãe, a filha, as primas 
vêm todas cá… O “boca-a-boca” resulta mui-
to e isso deixa-me feliz. Acabamos por nos 
tornar uma família.”, acrescenta, “Todas as 
clientes - antigas ou recentes - nos motivam 
e inspiram nos momentos da escolha dos 
artigos para cada estação. É um pouco de 
cada uma que espelhamos na apresentação 
da nossa loja e do nosso trabalho”.

“Assumo o momento atual de pandemia 
como sendo difícil e incerto, porém é um  
um período no qual todos - sem exceção de 
idade, género ou classes sociais - foram afe-
tados, quer a nível económico, financeiro, 
social”, refere. Nas palavras da empresária, 
no seu caso, “inicialmente o medo e a fal-
ta de esperança assolou-nos, porém, com o 
tempo, entendemos que apesar de ser um 
ano difícil, a maior parte do tempo da esta-
ção Primavera-Verão estivemos fechados - 

uma estação de festa, agitação e vida social 
que se perdeu. Isto obriga-nos a repensar 
compras para a nova estação.”

Sublinha, ainda o papel crucial das redes 
sociais como catalisador de sucesso de ven-
das, apesar da atual conjuntura, e como um 
“excelente meio” de divulgação e promo-
ção da empresa. No entanto, Ofélia assume 
que apesar de tudo ter corrido bem graças 
à rapidez da transformação digital, o que 
realmente lhe dá satisfação “é estar com a 
cliente, identificar o gosto pessoal de cada 
uma, aconselhar de acordo com cada esti-
lo e personalidade, detetar de que forma o 
vestuário define cada cliente como única”. 
E anuncia uma novidade - “Isto é o que gos-
to, no entanto. em breve apresentaremos 
a nossa loja on-line - simplifica a venda à 
distância, o que é cada vez mais o presente 
e futuro”.

Para a condução do programa das manhãs 
da SIC, a apresentadora Diana Chaves, tem 
feito algumas escolhas da loja Ofélia Bar-
bosa, algo que deixa a proprietária “muito 
satisfeita com o alcance e sucesso da loja”, 
acrescentando que “o sucesso dá muito tra-
balho, mas acima de tudo, posso dizer que 
a minha maior força para lutar pelo suces-
so deste negócio tem sido a minha fé”. ■
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Fundada em 1930, com o nome 
original “A Oliveirinha” por 
Leonel Oliveira, a Loja 1930 é 
uma das lojas mais antigas de 

Freamunde. À data, eram comerciali-
zados artigos como fazendas, chapéus, 
camisas de homem, artigos religiosos, 
botões. Segundo a atual proprietária da 
loja, Fátima Machado, “era a única loja 
do concelho que vendia este tipo de ar-
tigos”.

Nos anos de 1970, “a Menina  Angela, 
filha do Sr. Leonel (padrinho de Fátima 
Machado), assumiu a loja, dando-lhe 
o nome de “Casa Oliveira”. Passaram a 
vender, também, fechos, sedas, rendas, 
elásticos, linhas para crochet e para co-
ser à máquina. Na década seguinte, Fáti-
ma Machado assume também um papel 
na gerência do estabelecimento. É nessa 
altura que passam a comercializar teci-
dos para vestidos de noiva e para festas, 
acessórios como grinaldas, cestos para 
as meninas das alianças, entre outros. 

Após o falecimento de  Ângela Oliveira, 
no ano de 2011, os herdeiros mudaram o 
nome da loja para “A Loja 1930”, e proce-
deram, também à restauração do mobi-
liário no interior da mesma. Atualmen-
te a Loja 1930 vende lãs, fechos, rendas, 
botões, elásticos, fitas de seda, tesouras, 
crochetes, molas, alfinetes, fraldas para 
bordar, assim como dispõe de serviços 
de bordado e pintura em tecido.

Fátima Machado faz, mediante enco-
menda, mantas e casacos para bebés; 
vende máscaras em tecido e dá formação 

de ponto em crochet em lã. No dia em 
que a AEPF visitou a loja, estava presen-
te Fernanda, uma cliente assídua, que se 
encontrava a tricotar uma manta para o 
bebé de um familiar em lã antialérgica. 
Estavam também presentes Alice e Ma-
rina, costureira e pintora da loja, respe-
tivamente.

“Gosto de fazer trabalhos manuais. O 
meu último trabalho foi um pano borda-
do com a frase “vai ficar tudo bem” com 
umas sardinhas e as cores do arco-íris e 
umas flores que simbolizavam o otimis-
mo”, refere a proprietária, acrescentan-
do - “fiz, também, para o Dia dos Namo-
rado, um coração branco e vermelho que 
coloquei na montra”.  Tendo em conta a 
atual conjuntura que o país atravessa, 
muitos estabelecimentos viram-se for-
çados a encerrar, mas nas palavras da 
gerente, “a Loja 1930 nunca fechou por-
que continuava a trabalhar para clientes 
fidelizados que já tinham encomendas 
feitas ou sabiam como me contactar”. 

Carinhosamente tratada em Freamunde 
por Fatinha, refere que “os clientes esta-

vam em casa e então bordavam mais… 
Na verdade, surgiu muito o interesse por 
bordar mesmo em pessoas que nunca 
bordaram na vida. Então, foi-me pedido 
muito material e foi mais fácil superar 
a situação da pandemia. Houve clientes 
que fizeram mantas para a cama durante 
estes meses…”.

O estabelecimento encontra-se a cum-
prir todas as regras de higiene e seguran-
ça recomendados pela Direção-Geral da 
Saúde, entre os quais distanciamento so-
cial, higienização das mãos e utilização 
de máscara.

A Loja 1930 é um dos estabelecimentos 
que habitualmente faz questão de ga-
rantir a participação nos concursos de 
montras da AEPF. “Estou muito satisfeita 
com o apoio da Associação Empresarial 
de Paços de Ferreira, assim como com 
as iniciativas diversificadas ao longo do 
tempo. Acho que tem encontrado uma 
excelente forma de divulgar os negó-
cios e os artigos dos mesmos, ajudando 
à promoção dos estabelecimentos junto 
do público”. ■

Vamos falar de lãs, botões, histórias e de talento

Quase cem anos de 
tradição em Freamunde

COMÉRCIO A LOJA 1930
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Direção-Geral Executiva

filipabelo@capitaldomovel.pt
+351 915 675 668

Apoio às Empresas 

olgateixeira@capitaldomovel.pt
+351 916 000 925

Centro Qualifica

marina@capitaldomovel.pt
aepf@centroqualifica.gov.pt
+351 918 114 334

Dep. de Formação Profissional

martabarbosa@capitaldomovel.pt
dfp@capitaldomovel.pt
+351 937 774 485

Departamento Feiras e Eventos

brunofernandes@capitaldomovel.pt
+351 910 505 710 
patricia.dias@capitaldomovel.pt
+351 937 774 487

Gab. de Comunicação e Imagem

emapereira@capitaldomovel.pt
+351 937 774 489

Contactos AEPF


