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Programa Trend Profile 
para ajudar as empresas a 
perceber tendências  [Pág. 4]

EM DESTAQUE NESTE NÚMERO

Prémios Design e Melhor 
Stand distinguiram 
expositores da 45CM [Pág. 3]

O mercado de trabalho tem sofrido enormes 
alterações ao longo das últimas décadas, 
exigindo cada vez mais das organizações 
e dos trabalhadores. Daqui resulta o papel 
determinante das competências individuais, 
de acordo com as necessidades das empre-
sas e do mercado de trabalho.
A Associação Empresarial de Paços de Fer-
reira orgulha-se de já ter formado milhares 
de pessoas ao longo dos últimos anos, con-
tribuindo para a melhoria das competências 
profissionais de milhares de trabalhadores e 
jovens, sem esquecer a formação destina-
da a empresários, desde os programas de 
formação-ação inPME e MOVE, bem como 
as iniciativas de consultoria especializada 
como o ProIndústria.
Graças a projetos financiados, a AEPF tem 
atuado na formação de jovens, adultos, ati-
vos e desempregados, sobretudo nos conce-
lhos de Paços de Ferreira, Paredes e Lou-
sada. Já no que se refere a empresários, a 
abrangência é muito maior, sendo a região 
Norte o palco da intervenção desta associa-
ção empresarial.
A formação profissional, sendo um caminho 
alternativo para muitos jovens, os quais 
frequentam cursos de dupla certificação, 
obtêm uma qualificação escolar e, simul-
taneamente, uma carteira profissional que 

lhes irá facilitar a entrada no mercado de 
trabalho.
Prontos a arrancar já este mês de outubro 
estão dois cursos no regime Aprendizagem: 
Programador(a) de Informática e Técnico(a) 
de Cozinha-Pastelaria, ambos com vagas 
para Lousada e Paços de Ferreira. Estes cur-
sos dão equivalência ao 12º ano e os forman-
dos beneficiam de bolsa de profissionaliza-
ção, subsídio de acolhimento, alimentação 
e transporte, bem como de todo o material 
escolar.
Para quem procura uma formação comple-
mentar, estão previstas diversas formações 
de curta duração, denominada formação 
modular certificada, em várias áreas de atu-
ação: Audiovisuais e produção dos media; 
Comércio; Marketing e publicidade; Conta-
bilidade e fiscalidade; Gestão e administra-
ção; Secretariado e trabalho administrativo; 
Enquadramento na organiza ção/empresa; 
Ciências Informáticas; Eletricidade e ener-
gia; Eletrónica e automação; Trabalho so-
cial e orientação; Hotelaria e restauração; 
Turismo e lazer; Desporto; e Segurança e 
higiene no trabalho.
Inscreva-se hoje mesmo e aumente as suas 
competências, beneficiando da experiência 
e da qualidade do trabalho desenvolvido 
pela AEPF ao longo dos últimos 27 anos.

AEPF: Há 27 anos a formar 
empresários e trabalhadores

No quadro do Compromisso para o Cresci-
mento, Competitividade e Emprego, assinado 
pelo Governo e pela generalidade dos Par-
ceiros Sociais foi estabelecido o lançamento 
do Cheque-Formação enquanto medida de 
importância crucial para a melhoria da pro-
dutividade e da economia do país.
A medida Cheque-Formação constitui uma 
modalidade de financiamento direto da for-
mação a atribuir às entidades empregadoras, 
aos ativos empregados e aos desempregados
inscritos na rede de Centros de Emprego e 
Centros de Emprego e Formação Profissional 
do Instituto do Emprego e Formação Profis-
sional, que, visando o incentivo à formação 
profissional, é um instrumento potenciador 
da criação e da manutenção do emprego e do 
reforço da qualificação e empregabilidade.
Os apoios financeiros a atribuir no âmbito do 
Cheque-Formação, consoante o beneficiário 
da formação observa o seguinte:
Ativos empregados -  O apoio a atribuir, por 
trabalhador, considera: a duração máxima 
de 50 horas de formação, no período de dois 
anos; um valor/hora de € 4, num montante 
máximo que poderá atingir os € 175, sendo 
que o apoio a atribuir não pode exceder 90% 
do valor total da ação de formação, compro-
vadamente pago.
Desempregados -  Os desempregados que 
frequentem percursos de formação com uma 
duração máxima de 150 horas de formação, 
no período de dois anos, têm direito a um 
apoio financeiro correspondente ao valor to-
tal da ação de formação, comprovadamente 
pago, até ao montante máximo de € 500. 
Pode acrescer ao apoio acima mencionado, 
e em conformidade com o estabelecido na 
Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, a bol-
sa de formação, o subsídio de refeição e as 
despesas de transporte, desde que não atri-
buídos pela entidade formadora.

Candidaturas ao 
cheque-formação



A 45ª Capital do Móvel pode potenciar cerca 
de 7 milhões de euros em vendas de mobi-
liário e artigos de decoração. Estes são as 
previsões da organização do evento face aos 
prognósticos adiantados pelos expositores. 
Ainda que se tenha registado uma ligeira 
quebra nas entradas com convite, o número 
de entradas pagas voltou a subir, o que reve-
la claramente o interesse dos visitantes com 
intenção de compra.
O certame registou uma enorme afluência 
de público interessado em comprar a médio 
prazo, mesmo se não tenha concretizado o 
negócio durante a feira. Visitantes com cons-
trução de moradias em andamento, em pro-
cesso de mudança de residência, assim como 
jovens casais, emigrantes e estrangeiros com 
residência em território nacional passaram 
pela 45ª Capital do Móvel em busca da qua-
lidade, do design e dos preços razoáveis do 
mobiliário da região.
Se àqueles números se somarem possíveis 
vendas de projetos de casas modulares Pilar-
Box, então o potencial comercial da feira au-
mentará exponencialmente. Mesmo já após 
o final da 45ª Capital do Móvel continuam a 
aparecer pessoas interessadas em visitar este 

projeto arquitetónico sustentável. O interes-
se demonstrado vai provocar, por certo, algu-
mas encomendas deste projeto inovador que 
recupera contentores marítimos inutilizados 
e os transforma numa habitação sustentável 
e económica.
Acrescem ainda dados, não contabilizáveis, 
das empresas de comércio de mobiliário ins-
taladas em Paços de Ferreira que, mesmo 
não estando representadas na feira, acabam 
por realizar negócios à passagem dos muitos 
visitantes que acorrem à região. 
Assim, o grande investimento realizado pela 
Associação Empresarial de Paços de Ferreira 
na promoção das duas feiras de mobiliário 
Capital do Móvel – calculado em mais de 400 
mil euros anuais a preços de tabela – aca-
ba por ter retornos avultados para a região, 
em termos de vendas para as empresas aqui 
instaladas ou que participam nos certames. 
A AEPF é, atualmente, o maior promotor da 
Capital do Móvel, a par da equipa de futebol 
sénior do FC Paços de Ferreira, que também 
tem contribuído para divulgar a principal ati-
vidade económica do concelho.
Este certame, que é realizado em Paços de 
Ferreira desde 1984, ocorre duas vezes por 

ano e é o palco privilegiado para apresenta-
ção da vasta gama de oferta de mobiliário da 
região. Os empresários do setor aproveitam 
as feiras Capital do Móvel para divulgarem 
novas coleções e peças de design impregna-
das de tecnologia e funcionalidade.
Durante a 45ª Capital do Móvel estiveram 
presentes móveis que conseguem carregar 
telemóveis ou que tocam música a partir do 
telemóvel ou de uma pen USB, a par de mo-
biliário rústico e clássico. 
A região da Capital do Móvel oferece, de fac-
to, uma diversidade cada vez maior em esti-
los e funcionalidades.
Destaque, ainda, para as empresas distingui-
das com os habituais prémios Design e Melhor 
Stand. No primeiro, os expositores R Interio-
res, Carbono Doze e Moveiras receberam as 
três primeiras distinções. Já para o prémio 
Melhor Stand, foram agraciadas as empresas 
Moveiras, Kuatrus e Angelourenzzo. A orga-
nização decidiu, ainda, atribuir dois prémios 
Carreira para dois expositores que têm es-
tado com a Capital do Móvel, J. Meireles e 
Argopin, bem como um prémio Revelação 
pelo trabalho efetuado em torno da casa Pi-
larBox.

45ª Capital do Móvel: Vendas de mobiliário
podem atingir os 7 milhões de euros



1º Prémio Design - R Interiores 2º Prémio Design - Carbono 12 3º Prémio Design - Moveiras

1º Prémio Stand - Moveiras 2º Prémio Stand - Kuatrus 3º Prémio Stand - Angellourenzo

Prémios Design e Melhor Stand distinguiram inovação

Na sessão de abertura da 45ª Capital do 
Móvel, o presidente da Direção da Associação 
Empresarial de Paços de Ferreira, entidade 
que organiza este evento, ressalvou o papel 
preponderante da AEPF na realização de feiras 
de mobiliário em Portugal, porque «mesmo 
as poucas feiras de mobiliário que se vão 
fazendo pelo país só são possíveis com a ajuda 
da AEPF, que chega a levar mais de 80% dos 
expositores». Rui Carneiro recordou serem os 

visitantes da feira Capital do Móvel cada vez 
mais oriundos de diversas nacionalidades, 
bem como elogiou os emigrantes, «que são 
verdadeiros embaixadores da marca Capital 
do Móvel nos países onde trabalham».
O presidente da AEPF pediu uma maior 
atenção do Governo para as micro e 
pequenas empresas, sob pena de vir a 
aumentar o encerramento de empresas e o 
consequente crescimento do desemprego, 

já «historicamente elevado. «É que o 
tecido empresarial português é composto, 
sobretudo, por micro e pequenas empresas, 
as quais não podem de forma alguma ser 
esquecidas», acrescentou Rui Carneiro.
O presidente da AEPF falava a propósito dos 
sistemas de incentivo, destinados a empresas 
exportadoras e à inovação mas que esquece 
as empresas que trabalham apenas para o 
mercado interno.

«Emigrantes são embaixadores da Capital do Móvel»



O Programa Trend Profile, cuja apresentação 
decorreu recentemente na AEPF, está a ser 
implementado em Itália, num universo de 
4000 empresas.
Este programa, da responsabilidade do espe-
cialista António da Cruz Rodrigues, pretende 
combater a estratégia seguida por uma gran-
de parte das empresas portuguesas: a cul-
tura da replicação. Copiar outros produtos, 
ainda que de forma mais eficiente e com a 
tradicional qualidade do saber-fazer nacio-
nal, permite uma competição pelo preço, 
onde Portugal claramente fica a perder para 
outras economias.
Assim, através da análise sistemática e do 
estudo das tendências, as empresas podem 
alterar o seu perfil, levando as empresas a 
compreender quais os tipos de produtos que 
mais se enquadram no seu tipo de cliente.
«Um bom caderno de tendências», afirma 
António da Cruz Rodrigues, «não mostra 
móveis mas o que está antes» e que levou 
à produção de uma determinada peça de 
mobiliário. A análise de comportamentos e 

atitudes dos consumidores possibilita a cria-
ção de móveis mais ajustados ao gosto e às 
necessidades das pessoas pertencentes a um 
determinado perfil de consumo.
«Antecipar o presente, observar o futuro e 
produzir inovação é a abordagem alterna-
tiva» à estratégia empresarial tradicional, 
explica Cruz Rodrigues. 
Para suprir as dificuldades das empresas, 
principalmente na afirmação internacional, 
foi desenvolvido o Programa Trend Profile 
que contribui para a identificação de Macro 
e Micro Tendências e a compreensão dos 
Perfis de Consumidor.
O Programa Trend Profile permite às empre-
sas selecionar quais as ações determinantes 
ma decisão dos mercados-alvo, no posicio-
namento adequado de marcas, produtos 
e serviços e no sucesso das estratégias de 
comunicação e implementação no mercado 
global.
No setor do mobiliário surgiram, recente-
mente, duas novas tendências para as quais 
as empresas de mobiliário devem começar a 

Trend Profile: cultura da replicação deve dar lugar 
à cultura da inovação

direcionar a sua atenção. 
O consumidor masculino principia a ter um 
poder de decisão no momento da compra 
de mobiliário, o que não acontecia até ao 
momento. A tendência Man Cave é repre-
sentada pelo homem que compra produtos 
em setores em setores tradicionalmente do-
minados pelas mulheres. Moda, beleza e de-
coração são áreas onde o Man Cave começa 
a ser muito relevante. O mercado, contudo, 
ainda não reflete esta alteração de compor-
tamentos.
Outra das tendências que começa a crescer, 
principalmente no Brasil, é das urnas funerá-
rias. Naquele país, o mercado funerário está 
em franco crescimento e muitas empresas 
do setor do mobiliário está encontrar uma 
boa oportunidade de negócio neste nicho. 
Personalização e alto luxo são dois dos trun-
fos que as empresas de mobiliário têm para 
oferecer ao setor funerário, principalmente 
através da utilização de madeiras nobres, 
como mogno, nogueira, cerejeira, bétula, 
carvalho ou cedro.
Atentar nestas tendências pode significar 
um aumento de competitividade por parte 
das empresas portuguesas. O mercado de 
consumo alterou-se significativamente nos 
últimos anos, obrigando as empresas a re-
pensar a oferta de produtos e serviços.
O Programa Trend Profile é uma ferramenta 
estratégica de estudo de mercado estrutu-
rada em seis fases que permitem a deteção 
das tendências globais e as necessidades do 
mercado, cujo objetivo principal passa pela 
promoção do desenvolvimento organizacio-
nal das empresas, desde a fase da observa-
ção até à fase da ação. 
A sua criação é da responsabilidade de A. 
Cruz Rodrigues, da empresa Modus Design, 
a qual se dedica a projetos de estratégia de 
mercado, design de produto, comunicação, 
ambientes, publicidade, fotografia e web-
design para clientes nacionais e internacio-
nais.

Sessão de 
esclarecimento 
Portugal 2020

A AEPF promoveu uma sessão de esclareci-
mento para empresários sobre o novo pro-
grama de apoo comunitário Portugal 2020.
Esta sessão contou com a presença do pre-
sidente do IAPMEI, Miguel Cruz, bem como 
de representantes da AICEP, da CCDR-N e da 
Sorpofor.
Para Rui Carneiro, presidente da AEPF, pe-
rante o atual quadro internacional, “é mais 
seguro que as empresas ponderem bem os 
investimentos a efetuar até 2020”.


